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مرصد معهد ثةي للرقابة على برملان اقليم كردستان
www.payied.org
قاَت َعٗس ثةى مبُاضغْ ١ؿاطاتٗا ايطقاب ١ٝعً ٢بطملإ اقً ِٝنطزغتاإ ؾعًتَ ٢ػتا ٣ٛايتسٚضاال ا٫ضبعت ١يًدلملتإ
قاَت بٛضع ًَؿاال ي٬عضاٚ ٤يط٥اغ ١ايدلملإ ٚايكطاضال ٚايًجإ امل٪قاٚ ١ايساُٝ٥ت ١اَتا بايٓػتب ١يًتسٚض ٠ايطابعت-2013 ١
 2017قاَت ظُع مجٝع املعًَٛاال و ٍٛايًجإ امل٪قاتٚ ١ايًجتإ ايساُٝ٥تٚ ١املعًَٛتاال عتٔ ا٫عضتاٚ ٤ض٥اغت ١ايدلملتإ
ٚايهاٌ ٚبطْاَج ايعٌُ ٚايٓعاّ ايساخً ٞيًدلملإ َٚػٛز ٠زغتاٛض ا٫قًتٚ ِٝايسغتاٛض ايعطاقتٚ ٞمت ا٫غتاؿازَ ٠تٔ املٛقتع
ا٫يهذل ْٞٚيًدلملإ يًحص ٍٛعًٖ ٢ص ٙاملعًَٛاال با٫ضاؾ ١اىل َعًَٛاال اخط ٣مل تؿط ايٗٝا املٛقع ا٫يهذلْٚت ٞيدلملتإ
اقً ِٝنطزغاإ ا ٚاَ ٟطنع عث ٞآخط ٚاٚ َٔ ٟغا ٌ٥ا٫ع ّ٬يف ا٫قً-:ِٝ
-1وضٛض اعضا ٤ايدلملإ يف جًػاال ايدلملتإ :وٝت مت ٚضتع جتس ٍٚيهتٌ جًػتَ ١تٔ جًػتاال ايدلملتإ ٚازلتا٤
املاػٝبني ٚاغباب اياػٝب ٚمت ٚضعٗا عً ٢اغاؽ ايسٚضاال ايدلملاْ.١ٝ
 -2اياػج ٌٝايؿس ٟٜٛؾًػاال ايدلملإ :قاَت َعٗس ثةى بٓؿط مجٝع جًػاال ايدلملإ عً ٢ؾتهٌ َكتاطع ؾسٜٜٛت١يف
ايٛقت ايص ٟمل تٓؿط املٛقع ا٫يهذل ْٞٚيط٥اغ ١ايدلملإ َٛٚقع بطملإ ا٫قً ِٝيف َٛقٛع ٜٛتٛٝب ا ٫بٓؿط عتسز قًٝتٌ َتٔ
اياػج٬ٝال ايؿس ١ٜٜٛؾًػاال ايدلملإ.
 -3ايادطٝط :قاَت بٓؿط عسز َٔ املعًَٛاال اـاص ١بايسٚض ٠ايطابع ١يدلملإ ا٫قً ِٝعً ٢ؾهٌ نطاؾٝتو َثتٌ ايهاتٌ
ايدلملاْٚ ١ٝعسز اصٛاتٗا َٚهْٛاال ايدلملتإ َتٔ وٝت اياهت ٜٔٛايكتٚ َٞٛاعُتاضِٖ  ٚاؾتٓؼ ٚايسٜاْتَٚ ١ػتا ٣ٛاياعًتِٝ
ٚايؿٗازاال ايسضاغٚٚ ١ٝؾكا يًُحاؾعاال ْٚػب ١متث ٌٝاحملاؾعاال يف ٖص ٙايهاٌ ٚعسز املكاعتس ايدلملاْٝتٚ ١ايت وصتًت
عًٗٝا ا٫وعاب يف قاؾعاال ا٫قً.ِٝ
ٜٓاُت ٕٛايٗٝتا

 -4ا٫تصاٍ باعضا ٤ايدلملإ :يف ٖصا ايكػِ مت ٚضع قا ١ُ٥بازلا ٤اعضا ٤ايدلملإ ٚؾكا يًهاتٌ ايت
ٚاضقاّ تًؿْٛاتِٗ ٚبطٜسِٖ ا٫يهذلَٛٚ ْٞٚاقعِٗ يف ؾبهاال اياٛاصٌ ا٫جاُاع( ٞايؿاٜػبٛى)
 -5ا٫ؾهاض :يف ٖصا ايكػِ مت ٚضع عتسز َتٔ املكتا٫ال املهاٛبتَ ١تٔ قبتٌ اعضتا ٤ايدلملتإ ٚاؾتداآ آختط ٜٔوتٍٛ
َٛاضٝع ؽاص بدلملإ ا٫قً.ِٝ
 -6بطملإ ا٫قً ِٝيف ٚغا ٌ٥ا٫ع :ّ٬يف ٖصا ايكػِ مت ْؿط مجٝع املٛاضٝع املٓؿٛض ٠و ٍٛبطملإ ا٫قً ِٝيف ايكٓتٛاال
ا٫ع ١َٝ٬ايهطزٚ ١ٜإ ٖصا ايكػِ ٜ٫عاٍ قٝس اْ٫ؿا.٤
 -7مجٝع املٓؿٛضاال و ٍٛعٌُ ايدلملإ :يف ٖصا ايكػِ غٝاِ ْؿط مجٝع املٓؿٛضاال ٚاي مت ْؿطٖا و ٍٛايدلملتإ
ٚإ ٖصا ايكػِ ٜ٫عاٍ قٝس اْ٫ؿا.٤
َٓ -8ؿٛضاال بطملإ ا٫قً :ِٝيف ٖصا ايكػِ غٝاِ ْؿط مجٝع املٓؿٛضال ايصازض ٠عٔ بطملإ ا٫قًتٚ ِٝإ ٖتصا ايكػتِ
ٜ٫عاٍ قكٝس اْ٫ؿاٚ ٤قس مت ٚضع ؾٗٝا عسز َٔ َٓؿٛضاال ايدلملإ.
ٚاْ٘ بعس اْ٫اٗا َٔ ٤ايكػِ ايهطز ٟغٝاِ اْؿا ٤ايكػِ ايعطب ٞيف املٛقع ا٫يهذلَٚ ْٞٚػتاكب ٬غتٝاِ اغتاحساق قػتِ
بايًػ ١اْ٫هًٝع.١ٜ
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وكدوة

إ اٚ٫ضاع ايػٝاغٚ ١ٝا٫قاصاز ١ٜاملاسٖٛض ٠يف اقً ِٝنطزغاإ ٚصًت اىل َطاجتٌ َاكسَتَ ١تٔ ايػتٚ ٤ٛاْعهتؼ
شيو عً ٢اٚ٫ضاع املعاؾ ١ٝملتٛاط ا٫قًت ِٝبؿتهٌ نتبرل ؾا٫ظَت ١ا٫قاصتاز ١ٜاملؿاعًتَٓ ١تص  2014ازال اىل اْٗتاى
اٚ٫ضاع ا٫قاصاز ١ٜيًُٛاطٓني ٚازال اىل عسّ متهتٔ املتٛاطٓني َتٔ تتٛؾرل اواٝاجتاتِٗ ايضتطٚضٚ ١ٜاْاؿتاض ايبطايت١
ٚضعـ ا٫غٛام ٚاضتؿاع اغعاض ايػًع ٚاضتؿاع ايطغ َٔ ّٛقبٌ اؿهٚ ١َٛاغاكطاع جع َٔ ٤ضٚاتب املٛظؿني مما از٣
اىل اظزٜاز ايضػٛط عً ٢املٛاطٓني  َٔٚجٗ ١اخط ٣إ اؾاساز ايصطاعاال ايػٝاغت ١ٝبتني ا٫وتعاب ايػٝاغتٚ ١ٝعتسّ
اتؿاقِٗ ٚتعط ٌٝايدلملإ ٚوسٚق ؾًٌ يف اؿهٚ ١َٛامل٪غػاال ايطزلٚ ١ٝوسٚق ؾطاؽ غٝاغ ٞيف عتسز َتٔ االتا٫ال
مما از ٣اىل إ املٛاطٓني ؾكسٚا ايثك ١با٫ططاف ايػٝاغتٚ ١ٝاْ٫ادابتاال ٚايعًُٝت ١ايساكطاطٝت ١يف ا٫قًتٚ ِٝإ وازثت١
تعط ٌٝايدلملإ َٓٚع ضٝ٥ؼ ايدلملإ َٔ مماضغَٗ ١اَ٘ َٔ قبٌ عسز َٔ املػًحني شلا ز٫٫ال خطرلٚ ٠ازال اىل ٚضع
اؾاض ٠ا٫غاؿٗاّ و ٍٛاياجطب ١ايػٝاغ ١ٝيف اقً ِٝنطزغاإ َٔ قبٌ االاُع ايسٚي.ٞ
و ٝاْ٘ َٔ غرل املعكٚ ٍٛجٛز غًط ١تسع ٞايساكطاطٚ ١ٝتؿرل اىل إ اقً ِٝنطزغاإ ٖ ٞجعٜط ٠يًساكطاطٝت ١يف
ايؿطم اٚ٫غط ٚيهٓٗا تعٝـ يف ظٌ غٝاب يًدلملإ َٓص انثط َٔ غْٓٚ ١صـ ٚإ اعضا ٤ايدلملإ ٜعٝؿ ٕٛوائَ ١
ايضٝاع.
 َٔٚاجٌ ؼًٖ ٌٝص ٙاٚ٫ضاع َٚطاقب ١ايعٌُ ايدلملاْ ٞيف اقً ِٝنطزغاإ باعاباضٖا َ٪غػ ١قاْٚٚ ١ْٝٛطٓ ١ٝؾتإ
َعٗس ثةى يًذلبٚ ١ٝايآَُ ١ٝاضت ١ٝيف جٗٛزٖتا يف ٖتصا االتاٍ ٚاْٗتا قاَتت باصتساض تكطٜطٖتا ايػتابع باياعتاَ ٕٚتع
ايصٓسٚم ايٛط يسعِ ايساكطاطَٓ ٖٞٚ )NED( ١ٝعُ ١اَطٜهَ ١ٝػاكً.١
إ اشلسف ايٛوٝس شلصا اياكطٜط ٖ ٛنؿـ اؿكا٥ل يًٓاختب ايهتطزٚ ٟيًتطا ٟايعتاّ وت ٍٛازا ٤ممثًت ِٗٝيف ايدلملتإ
ٚايؿؿاؾ ١ٝيف ايعٌُ ايدلملتاْٚ ٞنٝؿٝت ١مماضغت ١ايعُتٌ ايدلملتاْٚ ٞايت تاضتُٔ اياؿتطٜع ٚايطقابتٚ ١املصتازق ١عًت٢
املٛاظْاال ايػٓٚ ١ٜٛآْا يف ثةى ْػع ٢ياكس ِٜايسعِ ٫عضا ٤ايدلملإ ٚض٥اغت ١ايدلملتإ عتٔ ططٜتل ْؿتط املعًَٛتاال
ايسقٝكٚ ١اياؿص ١ًٝٝو ٍٛايدلملتإ ٚازاٖ ٤تص ٙامل٪غػتٚ ١ايهؿتـ عٓٗتا يًٓتاخبني نتٜ ٞاُهٓتٛا َتٔ متٝٝتع اعضتا٤
ايدلملإ ايٓؿٝطني َٔ غرل ايٓؿٝطني ٚمماضغ ١ايضػٛط املسْٝت ١عًت ٢اعضتا ٤ايدلملتإ ٚايتص٫ ٜٔااضغتَٗ ٕٛتاَِٗ
بايؿهٌ املطًٛب ٚباخاصاض ؾإ ٖصا املؿطٚع ٜٗسف اىل ضبط ايٓاخب ٚعض ٛايدلملتإ بتبعو ٚتكٜٛت ١ايع٬قت ١بتني
ايطا ٟايعاّ ٚايدلملإ عً ٢ايطغِ َٔ اعضا ٤ايدلملإ ٜعاَْ ٕٛتٔ اٚضتاع وطجت ١بػتبب تعطٝتٌ ايدلملتإ يف ايٛقتت
اؿاضط و٫ ٝاهِٓٗ ؾعٌ ا ٟؾ.٤ٞ
ٚعً ٢ايطغِ َٔ زل ٛاٖساؾٓا ٚآْا َٓعُ ١قاَْٚ ١ْٝٛطخصٚ ١آْا ْعٌُ ٚؾل ايكٛاْني املعُ ٍٛبٗا َٔ قبٌ بطملتإ
ا٫قًٚ ِٝمبٛجب ايكاْ ٕٛضقِ( )1يػٓ )2011(١اـاآ باملٓعُاال ايػرل اؿه ١َٝٛيف اقً ِٝنطزغاإ ٚإ ٖص ٙاملٓعُ١
وصًت ا٫جاظ ٠املطقُ )1406( ١يف ٚ 2013-11-26مبٛجب ايكاْ ٕٛضقتِ ( )11يػتٓ 2013 ١اـاصت ١عتل اؿصتٍٛ
عً ٢املعًَٛاال جيب عً ٢مجٝع اؾٗاال ايطزل ١ٝيف ا٫قً ِٝإ تك ّٛباعٜٚسْا باملعًَٛاال املطًٛبٚٚ ١ؾكا يكتطاض ضقتِ
( )5يػٓ 2013 ١يف بطملإ اقً ِٝنطزغاإ اـاص ١مبٝثام ايؿطانٚ ١ايآُ ١ٝبني ايػًطاال ايعاَٚ ١املٓعُاال االاُتع
املسْ ٞيف اقً ِٝنطزغاإ ٚاملصازم عًٗٝا يف بطملإ ا٫قًٚ ِٝاي تًعَٓا باكتس ِٜايتسعِ يًُ٪غػتاال ٚايتسٚا٥ط ايعاَت١
ٚإ ايدلملإ اوسٖ ٣ص ٙامل٪غػاال با٫ضاؾ ١اىل شيو ؾبُٛجب عسز َٔ اـطاباال ايصازض ٠عٔ ض٥اغ ١ايدلملإ َٚتٔ
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قبٌ ضٝ٥ؼ ْٚا٥ب ضٝ٥ؼ ايدلملإ مت ايػُاح يٓا مبُاضغ ١ايعٌُ ايطقاب ٞعً ٢ايدلملإ ٚيهٔ زَ ٕٚطاعا ٠نٌ َاشنطْاٙ
ٚزَ ٕٚطاعا ٠ا َٔ ٟايكٛاْني ٚايكطاضاال ٚا٫تؿاقاال ٚاـطاباال قاّ ْا٥ب ضٝ٥ؼ ايدلملإ يف  )2017/1/24( ّٜٛباضغتاٍ
خطاب ضزل ٞاملتطقِ ( ٚ )143/5/2يف ٜتٚ )2017/2/27( ّٛاضغتاٍ خطتاب اختط املتطقِ (ٚ )452/4/4ايصتازض ٠عتٔ
املسٜط ١ٜايعاَ ١يسٜٛإ ايدلملإ ٜاِ اب٬غٓا ضزلٝا باْ٘ مت َٓعٓا بؿهٌ غرل َباؾط َٔ مماضغْ ١ؿاطاتٓا ٚانسٚا عًت٢
عسّ اغاعسازِٖ ياكس ِٜاَ ٟعًَٛاال ملٓعُآا ٚقاَٛا باعُٖ ِٝصا ايكطاض عً ٢مجٝع اعضا ٤ايدلملإ ملٓع أَ َِٗٓ ٟ
تعٜٚسْا باملعًَٛاال ٚيهٔ ا َٔ ٟاعضا ٤ايدلملإ مل ًٜاعّ بٗصا ايكطاض.
ٜتسعٗٝا ايكتاُ٥ني عًت ٢اؿهتِ يف ا٫قًتِٝ

ٖٓٚا ْٓ ٙٛاىل إ ٖص ٙايكطاضاال تاعاضض َع املباز ٨ايساكطاطٚ ١ٝايت
ٚاْٗا تآاقو َع ايكٛاْني ٚايكطاضاال ايصازض ٠عٔ ايدلملإ.
ٚيهٓ٘ عً ٢ايطغِ َٔ ٖص ٙاحملا٫ٚال ٚاي تػع ٢اىل اعاق ١عًُٓا ٚجٗٛزْا َثًُا وصٌ بعس قٝآَا بٓؿط اياكطٜتط
ايطابع و ٍٛتعط ٌٝايدلملإ ٚمت َٓعٓا َٔ ايعٌُ ؾآْا غٓٛاصٌ جٗٛزْتا ٚعًُٓتا ز ٕٚإ ْهتذلق بٗتص ٙايعكبتاال ٚيتٔ
ْاٛقـ عٔ تٓؿٝص ٖصا املؿطٚع باياعاَ ٕٚع ا٫صسقاٚ ٤اؾٗاال اي تسعِ ايساكطاط ١ٝيف زاخٌ ٚختاض ا٫قًتٚ ِٝعتسز
َٔ اعضا ٤ايدلملإ ا٫نؿاٚ ٤غٓػاُط يف مماضغ ١ايٓؿاط ايطقابٚ ٞاظٗاض ْكاط اـًٌ ٚايٓكٛصاال ٚمماضغ ١ايضػٛط
عً ٢ا٫ططاف ايػٝاغٚ ١ٝاي قاَت باعط ٌٝايدلملإ ٚا٫ططاف ايصاَاٚ ١اي تادص َٛاقـ غًب.١ٝ
ٚيف غب ٌٝاظٗاض َس ٣تعاطـ ٚايسعِ ايصٜ ٟاًكاٖ ٙصا املؿطٚع َٔ قبٌ اعضا ٤ايدلملتإ ٚتكٝتَ ِٝؿتطٚعٓا قتاّ
باجطا ٤اغاؿاا ٤بني اعضا ٤ايدلملإ ياك ِٝٝاملؿطٚع ٚملعطؾ ١اضا ِٗ٥وٛشلا ٚغتٝاِ ْؿتط ٖتصا ا٫غتابٝإ ْٚاا٥جت٘ يف
تكطٜط َػاكٌ

َعٗد ثةى يًرتبٚ ١ٝايتُٓ١ٝ
آذاز 2017
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تكييي اوضاع الربملاُ يف دورتْ اخلزيفية
(1ايموه 2016لػاية  28شباط )2017
إ ايعٌُ ايدلملاْٜ ٞطتهع عً ٢ث٬ث ١اعُس ٖٞٚ ٠اياؿطٜع ٚايطقاب ١عً ٢ايػًط ١ايآؿٝصٚ ١ٜاملصازق ١عً ٢املٛاظْ:١
اوال :عىمية التشزيع
بػبب إ بطملإ اقً ِٝنطزغاإ َعطٌ يف ايٛقت اؿاضط ؾًِ ٜاِ عكتس ا ٟجًػتاال يًدلملتإ ٚمل ٜتاِ املصتازق١
عً ٢ا ٟقٛاْني ا ٚا ٟقطاضاال.
ثاٌيا :الزقابة عمى ٌشاطات احلهووة
بػبب إ ايدلملإ َعطٌ يف ٖص ٙايسٚض ٠ؾتإ ايدلملتإ مل اتاضؽ اْ ٟؿتاطاال تتصنط ٚمل ٜتاُهٔ َتٔ ازاَٗ ٤اَت٘
بايؿهٌ املطًٛب.
ثالجا :املصادقة عمى املواسٌة
إ بطملإ اقً ِٝنطزغاإ مل ٜكِ مبصازق ١املٛاظْاال ايعاَ ١يف اقً ِٝنطزغاإ خ ٍ٬ايػٓٛاال ا٫ضبع ١املاض ١ٝاٟ
خ ٍ٬زٚضت٘ اؿاي ١ٝو ٝاْ٘ مل ٜصازم عً ٢ا َٔ ٟاملٛاظْاال يًػٓٛاال ()2017-2016-2015-2014
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جلاُ بزملاُ اقميي نزدصتاُ
إ بطملإ اقً ِٝنطزغاإ ٜضِ  22ؾٓت ١كاًؿتٚٚ ١ؾكتا يًٓعتاّ ايتساخً ٞيًدلملتإ يف َازتت٘ ايتت( )37ؾاْت٘ ٜتاِ
ايػتُاح با ؿته ٌٝايًجتإ يف ايدلملتإ ٚإ اعضتا ٤ايدلملتإ شلتِ اؿتل يف املؿتاضن ١يف ٖتص ٙايًجتإ ٚؾكتا يطغابتاتِٗ
ٚؽصصِٗ ايعًُٚ ٞإ ا ٟؾٓ ١جيب إ  ٫تضِ اقٌ َٔ  5اعضا٫ٚ ٤تعٜس عٔ  11عضٛا ٚإ عٌُ ٖص ٙايًجإ ٖٛ
َاابعْ ١ؿاطاال اؿهَٚ ١َٛعطؾَ ١ؿانٌ املٛاطٓني َٔ خ ٍ٬اتصاشلِ املباؾط باملٛاطٓني ٚإ ايًجإ ايدلملاْٝت ١مل
تاُهٔ َٔ ايكٝاّ بٛاجباتٗا خ ٍ٬ايسٚض ٠اـطٜؿ ١ٝيًدلملإ  2017-2016بػبب تعطٌ ايدلملإ ٚإ ْؿتاطاال ايًجتإ
يف زٚضت٘ اـطٜؿ ١ٝتًدصت يف:
 -1اجتىاع المجاُ الربملاٌية:
عٌُ ايًجإ خٖ ٍ٬ص ٙايسٚض ٠نإ َعط ٬و ٝمل تاُهٔ َٔ مماضغ ١عًُتٗا بايؿتهٌ املطًتٛب ٚإ ايتبعو َتٔ
اعضاٖ ٤ص ٙايًجتإ وات ٢يف وايتٚ ١جتٛز اجاُاعتاال يًجتإ ؾتاِْٗ ٫عضتط٫ ٕٚعابتاضاال غٝاغت ١ٝبػتبب تعطٝتٌ
ايدلملإ ٚإ ٖ ١٦ٝض٥اغ ١ايدلملإ ٫متاضؽ عًُتٗا ؾتطٝ٥ؼ ايدلملتإ ٜ٫تاِ ايػتُاح يت٘ بايعُتٌ ٚغتهطترل ايدلملتإ
٫ااضؽ َٗاَ٘ اٜضا ٫غباب غٝاغٚ ١ٝإ ْا٥ب ضٝ٥ؼ ايدلملإ ؾكط ٖ َٔ ٛااضؽ َٗاَ٘ ٚمل ٜاِ عكس ا ٟجًػتاال
يًدلملإ.
ٚاْ٘ بػبب َٓع تكس ِٜاملعًَٛاال ملعٗس ثةى َٔ قبٌ ض٥اغ ١ايدلملإ ٚاعضا ٤ايدلملإ اغآازا اىل اـطاب املطقِ
( )452/4/4ايصازض ٠عٔ َسٜط ١ٜايعاَ ١يسٜٛإ ض٥اغ ١ايدلملتإ ٚايت اؾتاضال ؾٗٝتا اىل اْت٘ مبٛجتب تٛجٗٝتاال ْا٥تب
ضٝ٥ؼ ايدلملإ يف ( )2017/2/27ؾكس مت وجب مجٝع املعًَٛاال عٔ َعٗس ثةى بصتٛض ٠ضزلٝتٚ ١يتصيو ؾتإ َٓعُت١
ثةى تػآس يف َعًَٛاتٗا يف ايٛقت اؿاضط عً ٢املٛقع ا٫يهذل ْٞٚيًدلملإ ٚاْ٘ ٚؾكتا يًُٛقتع ا٫يهذلْٚت ٞيًدلملتإ
ؾاْ٘ خ ٍ٬ا٫ؾٗط ايػا ١املاض َٔٚ ١ٝفُٛع  22ؾٓ 3 ١ؾإ ؾكط قاَت بعكس اجاُاعاتٗا -:ِٖٚ
 ؾٓ ١ايعضاع 3 ١اجاُاعاال ؾٓ ١ايبٝؿُطن ١اجاُاع ٚاوس ؾٓ ١ايؿ ٕٚ٪ا٫جاُاع ١ٝاجاُاع ٚاوس. -2نتابة التكاريز حوه وشاريع الكواٌني:
ؿس ا ٕ٫مت تكسَ 226 ِٜؿطٚع قاْ ٕٛيًدلملإ َٔ بٗٓٝا َ 155ؿتطٚعا مت اجتطا ٤ايكتطا ٠٤اٚ٫ىل شلتا ٚمت اضغتاشلا
ي٬عضاٚ ٤ايًجإ املداصَ 71ٚ ١ؿطٚعا مل ٜاِ اجطا ٤ا ٟقطا ٠٤شلا ٚاْ٘ خ ٍ٬ايسٚض ٠ايدلملاْٝت ١ايطابعتٚ ١املػتاُط٠
َٓص  3غٓٛاال متت املصازق ١عً 18 ٢قاْٚ ٕٛغبع ١قطاضاال اَا ايبك ١ٝؾًِ ؼسق ا ٟتػٝرلاال عًٗٝا ٚاْ٘ ٚؾكا ملاٖٛ
َٓؿٛض يف املٛقع ا٫يهذل  ْٞٚيًدلملتإ ؾتإ اَ ٟتٔ ايًجتإ املداصت ١مل تكتِ بهاابت ١اياكتاضٜطوَ ٍٛؿتاضٜع ايكتٛاْني
املطغً ١ايٗٝا خ ٍ٬ايسٚض ٠اـطٜؿ 2017 ١ٝيًدلملإ.
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اجلدوه ()1
ومخص ٌشاطات الربملاُ خاله الدورة اخلزيفية لضٍة  2016لربملاُ
املوضوع

ذ

الزقي

1

عدد جًطاي ايربملإ

0

2

عدد فكساي ايعٌُ

0

3

عدد فكساي ايعٌُ /املٓفر٠

0

4

عدد فكساي ايعٌُ /ايب املٓفر٠

0

اجسا ٤ايكسا ٠٤االٚىل هلا يف ايدٚز ٠اخلسٜف ١ٝيعاّ 2016

5

عدد َشازٜع ايكٛاْني ٚاييت

6

عدد ايكٛاْني املصاددم عًٗٝا

0

7

عدد ايكسازاي املصادم عًٗٝا

0

8

عدد اعضا ٤جمًظ ايٛشزاٚ ٤اير ٜٔطايب اعضا ٤ايربملإ حبضٛزِٖ يف جًطاي ايربملإ

0

9

عدد اعضا ٤جمًظ ايٛشزاٚ ٤اير ٜٔطايب اعضا ٤ايربملإ حبضٛزِٖ يف جًطاي ايربملإ ٚقد حضسٚا

0

10

عدد اعضا ٤جمًظ ايٛشزاٚ ٤اير ٜٔطايب اعضا ٤ايربملإ حبضٛزِٖ يف جًطاي ايربملإ مل حيضسٚا

0

11

عدد اعضا ٤جمًظ ايٛشزاٚ ٤اير ٜٔحضسٚا جًطاي ايربملإ بٓا٤ا عً ٢طًبِٗ

0

12

عدد االضتجٛاباي ٚاييت اجسٜت العضا ٤جمًظ ايٛشزا ٤يف ايربملإ

0

13

عدد اجتُاعاي ايًجإ

5

14

عدد تكازٜس ايًجإ حَ ٍٛشازٜع ايكٛاْني ٚاييت طسحت يف ايدٚز ٠ايسبٝع ١ٝيعاّ 2016

0

15

عدد تكازٜس ايًجإ حَ ٍٛشازٜع ايكٛاْني ٚاييت نإ جيب إ تعد ٚمل ٜتِ اعدادٖا

241

16

عدد االضٚ ١ً٦اييت ٚج٘ يًحه َٔ ١َٛقبٌ اعضا ٤ايربملإ

0

17

عدد االض ١ً٦اعضا ٤ايربملإ ٚاييت متت االجاب ١عًٗٝا

0

18

عدد اض ١ً٦اعضا ٤ايربملإ ٚاييت مل ٜتِ االجاب ١عًٗٝا

0
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املالحظات حوه الدورة اخلزيفية  2016لمربملاُ
أ :َ٫ٚاْ٘ خٖ ٍ٬ص ٙايسٚضٚ ٠قبًٗا َٓٚص  2016-10-6مل ٜاِ عكس ا ٟجًػ ١يًدلملإ ٚإ شيو ٜٓ٫ػجِ َتع ايعُتٌ
ايدلملاْ.ٞ
ثاْٝاَ :اْ٘ خ ٍ٬ايسٚض ٠ايطابع ١يًدلملإ ٚاملػاُط ٠يف ايٛقت اؿاضط َٓ ٚص انثط َٔ  3غٓٛاال متت املصازق ١عً٢
 18قاْٚ ٕٛغبع ١قطاضاال ٚيهٓ٘ مت ايكٝاّ بكطا ٠٤اٚىل يتَ 115ؿطٚع قاْ ٕٛيف ايدلملإ.
ثايثاَ :إ ايدلملإ مل ٜاُهٔ َٔ َطاقبَٚ ١اابع ١عًُٝاال بٝع ايٓؿط ٚعا٥ساتٗا ٚمل ٜاُهٔ َٔ تسقٝل ايعكٛز ايٓؿط١ٝ

املٛقع )1( ١عً ٢ايطغِ َٔ إ ايدلملإ قاّ صازم عً ٢قاْ ٕٛضقِ  2يػٓٚ 2015 ١اـاآ بصٓسٚم ايعا٥تساال ايٓؿطٝت١
ٚايػاظٚ ١ٜيهٔ اؿه ١َٛمل تًاعّ بٗصا ايكاْ ٕٛايصازض َٔ قبٌ ايدلملإ ٚمل تًاعّ باٛجٗٝاال ايدلملإ.
ضابعاَ :مل ٜاِ اغاسعا ٤اٚ ٟظٜط َٔ اجٌ اغاجٛاب٘ يف ايدلملإ.

()2

خاَػاَ :إ ايًجإ املعٓ ١ٝيف ايدلملإ مل تكتِ بٛاجباتٗتا يف َطاقبت ١ازا ٤اؿهَٛتٚ ١مل ٜكَٛتٛا مباابعت ١املؿتاضٜع
املٓؿص َٔ ٠قبٌ اؿهٚ ١َٛاي مت ؽصٝص اَٛ٫اٍ شلا َٔ قبٌ اؿه ١َٛيف ايػٓٛاال املاضٚ ١ٝاي تٓؿٝصٖا ٜ٫تعاٍ
َػاُط ٚإ زٜٛإ ايطقاب ١املاي ١ٝاٜضا جيب إ تك ّٛمباابعٖ ١ص ٙاَٛ٫ض.
غازغاَ َٔ :فُٛع َ 362ؿطٚع قاْ ٕٛمت اضغاشلا اىل ايًجإ يف بطملإ اقً ِٝنطزغاإ ٫عساز اياكاضٜط وٛشلتا مت
اعساز تكاضٜط يت(َ )121ؿطٚعا ا ٟاْ٘ ؿس ا ٕ٫مل ٜاِ اعساز اياكاضٜط اـاص ١بتت(َ )241ؿتطٚع قتاَْ ٕٛتٔ قبتٌ ؾتإ
()3
ايدلملإ ٚإ شيو ٜآاقو َع ايٓعاّ ايساخً ٞيًدلملإ.
غابعاَ :خٖ ٍ٬ص ٙايسٚض َٔٚ ٠فُٛع  22ؾٓ ١بطملاْ ١ٝؾإ ث٬ق َٓٗتا ؾكتط قاَتت بعكتس اجاُاعتاال يف ايٛقتت
ايص ٟنإ ٜؿذلض إ تكٖ ّٛص ٙايًجإ بعكس اجاُاعاال َػاُطٚ ٠إ تك ّٛبعكس اجاُاع ٚاوس عً ٢ا٫قتٌ اغتبٛعٝا اشا
نإ ايدلملإ اط باٚضاع طبٝع.١ٝ
( )1املاز َٔ )42( ٠ايٓعاّ ايساخً ٞيًدلملإ ْصت عً-:٢
 -1إ ايًجإ ايسا ١ُٝ٥شلا اؿل إ تطايب ا يسٚا٥ط اؿهٚ ١َٝٛاملٓعُاال اؾُاٖرلٚ ١ٜاملٗٓ ١ٝعٔ ططٜل ْا٥ب ضٝ٥ؼ ايدلملإ إ ٜاِ
تعٜٚسٖا باملعًَٛاال اـاص ١باملٛاضٝع املططٚو.١
 -2اْ٘ يف واي ١عسّ تعٜٚس ٖص ٙايًجإ باملعًَٛاال املطًٛب َٔ ١قبٌ اؾٗاال املصنٛض ٠اع ٙ٬يف ٖص ٙاؿاي ١ؾإ ضٝ٥ؼ ايدلملإ ٜكّٛ
باب٬ؽ ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضاٚ ٤يف واي ١عسّ ايطز عًٖ ٢ص ٙاملطايب خ ّٜٛ 15 ٍ٬ؾاْ٘ ٜاِ عطض املٛضٛع عً ٢ضٝ٥ؼ ايدلملإ ٫ؽاش
ا٫جطا٤اال اي٬ظَ.١

( )2إ املاز َٔ )69( ٠ايٓعاّ ايساخً ٞيًدلملإ ْصت عً:٢
 -1اْ٘ يف واي ١ضغب ١ا ٟعض ٛبطملاْ ٞمبػا ١ً٥ا ٟؾدص يف ايػًط ١ايآؿٝص ١ٜجيب إ ٜاِ شيو بؿهٌ َهاٛب
ٜ -2ك ّٛضٝ٥ؼ ايدلملإ باٜصاٍ طًب املػا ١ً٥اىل ايػًط ١ايآؿٝصٚ ١ٜبعس ٚضعٗا يف جس ٍٚاعُاٍ ا ٍٚجًػ ١بعس اب٬غ٘ بصيو ٜٚاِ
ؼسٜس َٛعس املٓاقؿ ١بعس اغبٛع يف واي ١إ ٜه ٕٛايطًب َػاعجٌ ٚقب ٍٛعض ٛايًجٓ ١ايآؿٝص ١ٜبصيو.
( )3يف ايؿكط َٔ )4( ٠املاز) 71( ٠يف ايٓعاّ ايساخًْ ٞصت عً ٢اعساز تكطٜط َؿذلى بني ايًجٓاني ٚضؾعٗا ٚبعس صٝاغاٗا َٔ قبٌ ايًجٓ١
ايكاْ ١ْٝٛبعس ٚصٛشلا اىل ايًجٓاني بعؿط ٠اٜاّ يف واي ١اشا مل ٜاِ ايطًب َِٓٗ بايٓعط ؾٗٝا بؿهٌ َػاعجٌ ٚغ٬ؾ٘ ؾػٝاِ تكساٗا خٍ٬
مخػ ١اٜاّ.
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ثآَاَ :اْ٘ َٔ امل٬وغ اْ٘ مت تُٗٝـ زٚض ايدلملإ يف ايػاو ١ايػٝاغ ١ٝباقً ِٝنطزغاإ ٚاْت٘ يف مجٝتع ا٫وتساق
ايػٝاغٚ ١ٝاملُٗٚ١اي وسق َ٪خطا مت اُٖاٍ زٚض ايدلملإ ؾٗٝا عً ٢ايطغِ َٔ ٚجٛز َتا ًٜتعّ ايكٝتاز ٠ايػٝاغت ١ٝيف
ا٫قً ِٝبايعٛز ٠اىل بطملإ اقً ِٝنطزغاإ مبٛجب ايكطاض ضقِ  1يػٓٚ 2005 ١يهٔ شيو مل ٜاِ تٓؿٝص.ٙ
تاغعاَ :مت اصساض ايكاْ ٕٛضقِ  3يػٓ 2006 ١اـتاآ مبهاؾحت ١ا٫ضٖتاب يف اقًت ِٝنطزغتاإ ٚمت متسٜتس عُتٌ ٖتصا
ايكاْ ٕٛمبٛجب ايكاْ ٕٛضقِ  2يػٓٚ 2014 ١يهٔ ٖصا ايكاْ ٕٛاْاَٗ ٢س ٠ايعٌُ ب٘ يف ٚ 2016-7-16نتإ ٜؿتذلض إ
ٜاِ متسٜس ٖصا ايكاْٚ ٕٛإ شيو از ٣اىل وسٚق ؾطاؽ قاْ ْٞٛيف ٖصا املٛضٛع.
عاؾطاَ :مت تعًٝل ايعٌُ بايكاْ ٕٛضقِ  9يػٓ 2008 ١اـاآ بااجرل ايعكاضاال يف اقًت ِٝنطزغتاإ مبٛجتب ايكتإْٛ
ضقِ  8يػٓٚ 2015 ١ملس ٠غٓٚ١اوسٚ ٠اْ٘ َٓص  2016-7-15 ّٜٛاْاٗ ٢وهِ اياعًٝل ٚنإ ٜؿذلض عً ٢ايدلملتإ إ
ٜك ّٛإ ٜك ّٛباعس ٌٜايكاْ ٕٛا ٚإ ٜكت ّٛباُسٜتس اياعًٝتل َتط ٠اختط ٣ممتا از ٣اىل خًتل َؿتانٌ يًطبكتاال ايؿكترل٠
ٚاملػااجط ٜٔيف اقً ِٝنطزغاإ مما از ٣بايكضا ٤اىل اعاز ٠تطبٝل ايكاْ ٕٛايكس ِٜيف احملانِ.
اوسا عؿط :إ املس ٠ايكاْ ١ْٝٛيتطٝ٥ؼ ٖ٦ٝت ١وكتٛم اْ٫ػتإ يف ا٫قًت ِٝقتس اْاٗتت َٓتص ٚ 2017-1-17إ املتس٠
ايكاْ ١ْٝٛيطٝ٥ؼ ٖ ١٦ٝايٓعاٖ ١غآاٗ ٞيف ٚ 2017-5-13نإ جيب إ ٜاِ وػِ ٖص ٙاملٛاضٝع ٚؾكا يًكتاْٚ ٕٛيهٓت٘
مل ٜاِ اؽاش ا ٟاجطا٤اال ٚإ شيو عس شات٘ كايؿ ١يًكٛاْني.
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اهليئات املزتبطة بالربملاُ
ٖٓايو عسز َٔ اشل٦ٝاال املػاكًٚ ١املطتبط ١مبٛجب ايكاْ ٕٛبايدلملتإ ٚإ تعطٝتٌ ايعُتٌ ايدلملتاْ ٞاثتط بؿتهٌ
نبرل عًٖ ٢ص ٙاشل٦ٝاال اٜضا ٚإ نإ شيو مل ٪ٜز ٟاىل تعطًٗٝا ٚيهٓ٘ از ٣اىل اضعاف زٚضٖا ٖٓ َٔٚا ْؿرل اىل ٖصٙ
اشل٦ٝاال-:
اوال :ديواُ الزقابة املالية يف اقميي نزدصتاُ – عريام:
إ ٖص ٙاشل ١٦ٝتعٌُ ٚؾكا يًكاْ ٕٛضقِ  2يػٓٚ 2008 ١قس اؾاضال َٛازٖا ( )4-3-2اىل اْت٘ مبٛجتب ٖتصا ايكتإْٛ
غٝاِ اغاحساق غًط ١ضقاب ١ٝيف اقً ِٝنطزغاإ ؼت اغِ زٜٛإ ايطقاب ١املايٝت ١يف اقًت ِٝنطزغتاإ ايعتطام ٚإ ٖتصٙ
اشل ١٦ٝمتاًو ؾدصَ ١ٝعَٓٚ ١ٜٛػاكًَ ١ايٝا ٚازاضٜا ٚباَهاْٗا اؽتاش ناؾت ١ا٫ؾعتاٍ ايكاْْٝٛت ١بٗتسف ايكٝتاّ باملٗتاّ
املًكا ٠عً ٢عاتكٗا ٚاْٗا تك ّٛباخاٝاض ؾدص ياك ّٛمبٓحٗا غتًطا٘ ا ٚمتثًٝتٗاٚ .إ ٖتصا ايتسٜٛإ َتطتبط بدلملتإ
اقً ِٝنطزغاإ ٚإ اشلسف يف اْؿاٗ٥ا ٖ ٛوؿغ املاٍ ايعاّ عٔ ططٜل تطبٝتل ايطقابتٚ ١ؾكتا يًادصتص ٚايصت٬وٝاال
املُٓٛو ١شلا مبٛجب ٖصا ايكاَْ ٕٛا ٜالحغ عً ٢ذيو ٖ ٛإ:
 -1إ ٖص ٙاشل ١٦ٝمل تاُهٔ َٔ مماضغَٗ ١اَٗا ايكاْ ١ْٝٛبػبب اْت٘ مل ٜتاِ َٓحٗتا املعًَٛتاال ايهاؾٝتَ ١تٔ قبتٌ
ا٫جٗع ٠املعٓٚ ١ٝعً ٢ايطغِ َٔ املاز 11 ٠يف ٖصا ايكاْ ٕٛاؾاض اىل إ "ايتسٜٛإ يت٘ اؿتل يف ايٓعتط اىل مجٝتع ايٛثتا٥ل
ٚمجٝع املًؿاال املعًٓٚ ١ايػطٚ ١ٜاملاعًك ١باَٛ٫ض املاي ١ٝباغاثٓا ٤املًؿاال اي ٜػاثٓٗٝا ضٝ٥ؼ ا٫قً ِٝبايآػٝل َع
ضٝ٥ؼ ايدلملإ ٚضٝ٥ؼ ايٛظضا ٤ؾطٜط ١إ ٜاِ اب٬ؽ ضٝ٥ؼ ايسٜٛإ ملعطؾ ١املعًَٛاال ٚابسا ٤ضا ٜ٘اـاآ وت ٍٛشيتو"
ٚيهٔ شيو مل عسق.
 -2اْ٘ ٚضز يف املاز 12 ٠يف ايكاْ " ٕٛا :٫ٚإ ايسٜٛإ ي٘ ص٬و ١ٝتكٝت ِٝاٚ٫ضتاع املايٝت ١وت ٍٛقضتاٜا ايعكتٛز
ايعاَٚ ١املػاعساال ٚاملٓح ٚايكطٚض ٚاياػٗ٬ٝال اؿه ١َٝٛبٗتسف َعطؾت ١نٝؿٝت ١صتطؾٗا  ٚاؾٗتاال املدصصت ١شلتا
ثايثا :جيب عً٪َ ٢غػاال ا٫قً ِٝإ تك ّٛباضغاٍ مجٝع ايعكٛز ٚٚثا٥ل ايكطٚض ٚا٫عؿا٤اال ٚاي ؼصتٌ عًٗٝتا اىل
ايسٜٛإ خ ٍ٬ؾٗط ٚاوس بٗسف َطاجعاٗا ٚابسا ٤امل٬وعاال املطًٛب ١وٛشلا".
اْ٘ َٔ امل٬وغ بإ اؿه ١َٛتؿرل اىل تطانِ ايكطٚض عًٗٝا ٚيهٓ٘ مل ٜاِ اب٬ؽ زٜتٛإ ايطقابت ١املايٝت ١بتاَ ٟعًَٛتاال
وٖ ٍٛص ٙايكطٚض ٚاْ٘ مل ٜاِ اضغاٍ ا ٟعكٛز خاضج ١ٝايٗٝا ٚوٖ ٍٛصا املٛضٛع ٜؿرل ضٝ٥ؼ زٜٛإ ايطقاب " ١بتإ
ضعـ ايٓعاّ املايٚ ٞتُٗٝـ ايٓعاّ املصطيف از ٣اىل اٜصاٍ اقً ِٝنطزغاإ اىل ٖص ٙاملطوًتٚ ١ايت ؾٗٝتا اْعتسَت
ايثك ١مما اجدلٖا عً ٢اغادساّ ايبٓٛى ا ١ًٖٝ٫يًُعاَ٬ال املاي ١ٝاؿهَٝٛتٚ ١إ ٖتصا كتايـ يًكتاْٚ ٕٛإ َعتاَ٬ال
()1
اَٛ٫اٍ ايعاَ ١نإ جيب إ تاِ يف َ٪غػاال خاضع ١يسٜٛإ ايطقاب ١نٜ ٞه ٕٛباَهاْٗا تسقٝل ٖص ٙاملعاَ٬ال ".
ٚٚ -3ؾكا شلصا يكاْ ٕٛؾإ ايسٜٛإ ي٘ اؿل يف مماضغ ١اياسقٝل َع امل٪غػاال ا ١ًٖٝ٫ايت تاعاَتٌ َتع اؿهَٛت١
ٚيهٓٗا مل تاُهٔ َٔ مماضغ ١عًُ ١ٝاياسقٝل َع ٖص ٙاؾٗاال َثٌ بٓو نطزغاإ ٚاي متاًو َعاَ٬ال َايٚ ١ٝاغعَ ١ع
وه ١َٛاقً ِٝنطزغاإ ٚتك ّٛبعًُ ١ٝؼ ٌٜٛاملٛاظْاال ٚضٚاتب َٛظؿ ٞاقً ِٝنطزغاإ.

http://www.xelk.org/detailnews.aspx?jimare=15055&babet=important&relat=2025
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()1

 -4إ ايكاْٜ ٕٛعاْْ ٞكاط ضعـ ٚثػطاال نثرل ٠با٫ضاؾ ١اىل عسز َٔ املٛاز املاعاضض ١ممتا از ٣اىل عتسّ متهتٔ
ايسٜٛإ َٔ مماضغَٗ ١اَٗا بايؿهٌ املطًٛب.
 -5اْ٘ مبٛجب ايكاْ ٕٛجيب ؽصٝص َٛاظْ ١زٜٛإ ايطقاب َٔ ١قبٌ ايدلملإ نٛوسَ ٠ػاكًٚ ١يهٓ٘ مت قطع ٖصٙ
املٛاظَْٓ ١ص عس ٠غٓٛاال ٚإ ايسٜٛإ ٜعاُس يف َٛاظْا٘ عًٚ ٢ظاض ٠املاي ١ٝمما اثط بؿهٌ غًيب عً ٢ازا ٤ايسٜٛإ ٚاز٣
اىل عسّ متهٓ٘ َٔ مماضغ٘ عًُ٘ ايطقاب ٞبايؿهٌ املطًٛب.
 -6اْ٘ يف ايؿكط ٠اٚ٫ىل َٔ املاز ٠ايااغع ١متت ا٫ؾاض ٠اىل إ ايسٜٛإ ٜك ّٛباكس ِٜتكطٜط غٓ ٟٛاىل ض٥اغ ١ا٫قًتِٝ
ٚايدلملإ ٚفًؼ ايٛظضاٜٚ ٤ك ّٛؾٗٝا بعطض َ٬وعات٘ و ٍٛاٚ٫ضاع املايٚ ١ٝا٫زاضٚ ١ٜا٫قاصاز ١ٜيف فتاٍ ايطقابت١
املاي ١ٝعً ٢ايٛظاضاال ٚا٫ططاف ٚاي ٜك ّٛمبطاقباٗا با٫ضاؾ ١اىل تكسًَ ِٜدص عٔ اعُاٍ ايسٜٛإ خٖ ٍ٬ص ٙايػٓ.١
اْ٘ َٔ امل٬وغ إ ايسٜٛإ قاّ باضغاٍ تكطٜط غٓٛاال(  )2014-2013يف ٚ 2016اْ٘ بصسز اضغاٍ تكطٜط عاّ 2015
اىل ايدلملإ.
 -7نإ جيب عً ٢اؿه ١َٛإ تك ّٛباضغاٍ اؿػاباال اـااَ ١ٝاىل زٜٛإ ايطقاب ١املايٝت ١بٗتسف اجتطا ٤اياتسقٝل
عًٗٝا ٚإ ٜك ّٛايسٜٛإ باضغاٍ تكاضٜط ٙاىل ايدلملإ بٗسف َٓاقؿا٘ ٚاملصازق ١عًٚ ٘ٝيهٓ٘ َٓتص عتاّ ٚ 2013ؿتس
ا ٕ٫مل تكِ اؿه ١َٛباضغاٍ اؿػاباال اـااَٚ ١ٝيهٔ ناْت يسٜٗا بٝاْاال َايٚ ١ٝإ شيو ٜآاقو َتع ايكتاْٚ ٕٛشلتصا
ؾإ ايسٜٛإ مل ااضؽ عًُ ١ٝاياسقٝل عًٗٝا.
 -8اؾاضال املاز ٠ايعاؾط َٔ ٠ايكاْ-:ٕٛ
إ ا٫ططاف اي ؽضع يػًط ١زٜٛإ ايطقاب ١املاي:ٖٞ ١ٝ
ا :٫ٚايٛظاضاال ٚا٫زاضاال اؿهٚ ١َٝٛاشل٦ٝاال املػاكً ١ايػرل املطتبط ١بايٛظاضاال ٚا٫ططاف اي

شلا َٛاظْاال َػاكً.١

ثاْٝا :مجٝع ا٫ؼازاال ٚاؾُعٝاال ٚايٓكاباال ٚاملٓعُاال ٚاي مت َٓح ايطخص ١شلا َٔ قبٌ اؿه١َٛ
ثايثا :مجٝع ا٫ططاف ا٫خطٚ ٣اي ٜكطض بطملإ ا٫قً ِٝإ ؽضع يػًط ١زٜتٛإ ايطقابت ١املايٝت ١ا ٚايت
قاْ ٕٛتاغٝػٗا باْٗا ؽضع يسٜٛإ ايطقاب ١املاي.١ٝ

اؾترل يف

ٚيهٔ فًؼ ايٛظضا ٤قاّ باغاحساق فًؼ ايٓؿط ٚايػاظ ٚفًؼ اَتٔ ا٫قًتٚ ِٝايًاتإ متاًهتإ َٛاظْتاال ضتدُ١
ٚيهٓ٘ َع شيو ٜاًُصإ َٔ ايطقاب ١عًُٗٝا بػبب ايثػطاال املٛجٛز ٠يف ٖصا ايكاْ.ٕٛ
ٚو ٍٛمماضغ ١ايطقاب ١عً ٢فًؼ ا٫قً ِٝيًٓؿط ٚايػاظ ٚاي تضِ نٌ َٔ ضٝ٥ؼ اؿهْٚ ١َٛا٥بت٘ ٚ ٚظضا ٤املايٝت١
ٚاملٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝايادطٝط ٚتؿطف عًًَ ٢ـ ايٓؿط ٚايػاظ ٚوٖ ٍٛصا املٛضٛع قاٍ خايس جاٚؾً ٞضٝ٥ؼ ايتسٜٛإ
()1

باِْٗ مل ٜاُهٓٛا َٔ َطاقب ١فًؼ ايٓؿط ٚايػاظ يف ا٫قً ِٝبػبب اْ٘ مل ٜاِ ايػُاح شلِ بصيو.
ٖٓ -9ايو َ٬وعاال نثرل ٠عًٚ ٢ظاض ٠املٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝيهٓٗا ٫تك ّٛباعٜٚس زٜٛإ ايطقابت ١املايٝت ١باملعًَٛتاال
ٚإ َععِ تعاَ٬تٗا َع ايؿطناال ا ١ًٖٝ٫مما از ٣اىل صعٛب ١عًُ ١ٝايطقابت ١عًت ٢اعُتاٍ ٖتص ٙايتٛظاضٚ ٠إ ايؿتطناال
اي نإ ٜؿذلض تاغٝػٗا يف اطاض ٖصا االًؼ مل ٜاِ تاغٝػٗا ٚؾض ٬عٔ شيو ؾإ زٜٛإ ايطقابت ١املايٝت٫ ١اهٓٗتا
اجطا ٤عًُ ١ٝايطقابَ ١ع ايؿطناال اٚ ١ًٖٝ٫وٖ ٍٛصا املٛضٛع اؾاض ضٝ٥ؼ زٜٛإ ايطقاب ١املاي ١ٝباْ٘ ٜ٫اِ ايػُاح شلتِ
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با٫ط٬ع عً ٢ايعكٛز املٛقعَ ١ع ايؿطناال اٜ٫ٚ ١ًٖٝ٫اِ ايػُاح شلِ مبطاقب ١عًُ ١ٝاْاا ٚتصسٜط ايٓؿط ٚايػتاظ ٚاْٗتِ
طايبٛا با٫ط٬ع عً ٢عكٛز ايٓؿط ٚايػاظ ٚيهٓ٘ مل ٜاِ ا٫غاجاب ١شلص ٙايطًباال.
ٚاؾاض جاٚؾً ٞاْ٘ مبٛجب املاز ٠اؿاز ١ٜعؿط يف قاْ ٕٛزٜٛإ ايطقاب ١املاي ١ٝضقِ  2يػتٓ 2008 ١إ ايتسٜٛإ شلتا
ول ا٫ط٬ع عً ٢مجٝتع املًؿتاال ٚايٛثتا٥ل ٚايعًٓٝتٚ ١ايػتطٚ ١ٜايت تاعًتل بتاَٛ٫ض املايٝت ١باغتاثٓا ٤املًؿتاال ايت
ٜػاثٓٗٝا ضٝ٥ؼ ا٫قً ِٝبايآػٝل َع ضٝ٥ؼ ايدلملإ ٚضٝ٥ؼ اؿه ١َٛؾطٜط ١إ ٜه ٕٛضٝ٥ؼ ايسٜٛإ عً ٢اط٬ع ٚإ
ٜك ّٛبابسا ٤ضا ٜ٘وٖ ٍٛصا املٛضٛع
ٚانس باْ٘ مت اضغاٍ ايعكٛز ايطٚتٚ ١ٝٓٝا٫جطا ١ٝ٥ؾكط شلِ ٚيهٔ مل ٜاِ اضغاٍ ايعكٛز املَُٗ ١ثتٌ عكتٛز املػتاطح١
()1
ٚا٫غاثُاض ٚعكٛز ايٓؿط ٚايػاظ ٚصطاؾ ١ايعًُ." ١
 -10إ تعط ٌٝعٌُ بطملإ ا٫قً ِٝاثط بؿهٌ غًيب عً ٢زٜٛإ ايطقاب ١املاي ١ٝيف ا٫قًٚ ِٝتاًدص ٖتص ٙا٫ثتاض يف
ايٓكاط ايااي-:١ٝ
أ -يف عًُ ١ٝتعٝني ْا٥ب ضٝ٥ؼ زٜٛإ ايطقاب ١املاي ٧ًَٚ ١ٝايٛظا٥ـ ايؿاغط ٠ا٫خطَ ٣ثٌ (ض٩غا ٤ايسٚا٥ط ٚاملطنع
اٚ ٍٚ٫املطنع ٟايثاْٚ ٞايؿ ٕٚ٪ايؿٓٚ ١ٝوًبجٚ ١زٖٛى ) و ٝمت اٜكاف عًُ ١ٝاؾػاٍ ٖص ٙايٛظا٥ـ.
ب -إ تعط ٌٝايدلملإ اثط بؿهٌ غًيب عً ٢عًُ ١ٝاياسقٝل ٚايطقاب ١بػبب إ عسّ اصتساض قتاْ ٕٛاملٛاظْت ١از٣
عسّ ايػُاح مبكاضْْ ١اا٥ج اؿػاباال اـااَ ١ٝؿه ١َٛا٫قًَ ِٝع املٛاظْ.١
الٚ -جٛز عسز نبرل َٔ ايثػطاال ٚايضعـ يف ؾكطاال َٚتٛاز قتاْ ٕٛايتطقِ  2يػتٓ 2008 ١اـتاآ بتسٜٛإ ايطقابت١
املاي ١ٝيف اقً ِٝنطزغاإ مما از ٣اىل اغاؿاز ٠عسز نبرل َٔ املٓاؿعني َٔ املاٍ ايعاّ ٚخاصتَ ١تٔ ٖتِ يف املٓاصتب
ايعًٝا اَ٫ط ايص ٟجعٌ اصساض قاْ ٕٛجسٜس يسٜٛإ ايطقاب ١املاي ١ٝاَط واُٚ ٞضطٚضٚ ٟجيب عًت ٢بطملتإ ا٫قًت ِٝإ
ٜك ّٛباملصازق ١عًٚ ٘ٝاْ٘ مت اعساز َؿطٚع تعس ٌٜقاْ ٕٛزٜٛإ ايطاقب ١املايٚ ١ٝيهٔ تعط ٌٝايدلملإ از ٣اىل عطقًت١
عًُ ١ٝاياعس.ٌٜ
ق -إ تؿع ٌٝايدلملإ غ٪ٝز ٟاىل اصساض زغاٛض اقً ِٝنطزغاإ ٚتٓع ِٝايػًطاال بؿهٌ قاْٚ ْٞٛإ شيو ٜتسعِ
ٜٚك ٟٛازا ٤زٜٛإ ايطقاب ١املاي َٔ ١ٝو ٝاؾاْب امل٪غػاتٚ ٞايكاْ.ْٞٛ
 إ عًُ ١ٝا٫ص٬واال املكذلو َٔ ١قبٌ زٜٛإ ايطقاب ١املاي ١ٝعاج ١اىل تعس ٌٜبعو ايكٛاْني ا ٚاصساض قٛاْنيجسٜس.٠
ح -إ ٚجٛز ايدلملإ ٚاحملاغب ٖٛ ١اَط زاعِ يًُ٪غػاال املػاكًٚ ١امل٪غػاال ا٫خط.٣
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ثاٌيا :اهليئة املضتكمة حلكوم االٌضاُ يف اقميي نزدصتاُ
إ ٖص ٙاشل ١٦ٝمت تاغٝػٗا مبٛجب ايكاْ ٕٛضقتِ  4يػتٓٚ 2010 ١اؾتاضال املتاز ٠ايثاْٝت ١يف ٖتصا ايكتاْ ٕٛباْت٘ ٜتاِ
تاغٝؼ ٖ ١٦ٝباغِ اشل ١٦ٝاملػاكً ١ؿكٛم اْ٫ػإ يف اقً ِٝنطزغاإ ٚمتاًو ٖص ٙاشل ١٦ٝؾدصَ ١ٝعٓٚ ١ٜٛاغاك٬ي١ٝ
َايٚ ١ٝازاضٜٚ ١ٜاِ ؽصٝص َٛاظْاٗا َٔ املٛاظْ ١ايعاََ ٖٞٚ ١طتبط ١بايدلملإ َايٝا َ ٖٞٚػٚ٪ي ١اَاّ ايدلملإ.
ٚيهٔ امل٬وغ باْ٘ مل ٜاِ تطبٝل ٖصا ايكاْ ٕٛبايؿتهٌ املطًتٛب ٚمل تتاُهٔ ٖ٦ٝت ١وكتٛم اْ٫ػتإ َتٔ مماضغت١
املٗاّ املٛنً٘ ايٗٝا.
 -1ايؿكط ٠ايثاْ َٔ ١ٝاملاز ٠اـاَػ ١تٓص عً ٢إ ضٝ٥ؼ اشلٜ ١٦ٝاِ تع ٘ٓٝٝباياؿتطٜح َتٔ قبتٌ ض٥اغت ١ايدلملتإ
ٚض٥اغ ١فًؼ ايٛظضا ٚ ٤تع ٘ٓٝٝمبطتب ١خاصٜٚ ١اِ اصساض َطغ ّٛخاآ باع ٘ٓٝٝبعس َصازق ١ايدلملإ عً ٢املطؾح
ٚبانثط ١ٜا٫عضا ٤اؿاضط ٜٔيف جًػ ١ايدلملإ ٚإ املس ٠ايكاْ ١ْٝٛيطٝ٥ؼ اشل ٖٞ ١٦ٝاضبع ١غٓٛاال قابً ١يًاجسٜس َط٠
ٚاوس.٠
اْ٘ َٔ امل٬وغ بإ ضٝ٥ؼ ٖ٦ٝت ١وكتٛم اْ٫ػتإ مت اخاٝتاض ٙيف َ 2012-12-17تٔ قبتٌ ايدلملتإ ٚيف -1-17
 2017اْاٗت املس ٠ايكاْ ١ْٝٛيطٝ٥ؼ اشلٚ ١٦ٝاْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ إ ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝبعت غطتاب ضزلت ٞيف 2017-1-4
قاّ باب٬ؽ ض٥اغ ١ايدلملإ و ٍٛاْاٗاَ ٤ست٘ ايكاْٚ ١ْٝٛمل ٜاِ ايطز عً ٚ ٘ٝبعس َتطٚض ث٬ثت ١اؾتٗط عًت ٢اْاٗتا ٤املتس٠
ايكاْ ١ْٝٛيًُصنٛض مل ٜاِ اواي ١ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝيًاكاعس ٚمل ٜاِ متسٜس َس ٠عٌُ ضٝ٥ؼ اشلٚ ١٦ٝمل ٜاِ اخاٝاض ؾدصا اخط
يٝحٌ قٌ املصنٛض.
 -2يف ايؿكط ٠اٚ٫ىل َٔ املاز ٠ايثاْ َٔ ١ٝايكاْ ٕٛإ ايدلملإ ٜطاقب ٜٚاابع ْؿاطاال اشل ١٦ٝبا٫غآاز اىل اىل اوهاّ
ايكاْٚ ٕٛايٓعاّ ايساخً:ٞ
إ امل٬وغ يف شيو إ ايدلملإ مل ٜادص ا ٟخطٛاال عًُ ١ٝملطاقب ١اشل٦ٝت ١يف ايٛقتت ٬ٜوتغ ؾٝت٘ ٚجتٛز خطٚقتاال
قاْ.١ْٝٛ
 -3إ قاْ ٕٛاشلٜ ١٦ٝعاْْ َٔ ٞكٛصتاال نتثرلٚ ٠إ ٖتصا ايكتاْٚ ٕٛغترل كتاص عكتٛم اْ٫ػتإ ٜٓ٫ٚػتجِ َتع
املعاٜرل ايسٚيٚ ١ٝاْ٘ جيب تعس ًٜ٘با٫ضاؾ ١اىل شيو ؾإ اشل ١٦ٝعًٗٝا ايعسٜتس َتٔ امل٬وعتاال ٚيهتٔ شيتو غترل ممهتٔ
بػبب تعط ٌٝعٌُ ايدلملإ.
 -4وَٛ ٍٛاظْ ١اشل ١٦ٝؾإ ايؿكط ٠اٚ٫ىل َٔ املاز ٠ايثاْ ١ٝاؾاضال اىل اْ٘ ٜاِ اْؿتا٦ٖٝ ٤ت ١باغتِ اشل٦ٝت ١املػتاكً١
ؿكٛم اْ٫ػإ يف اقً ِٝنطزغاإ ٚمتاًو ايؿدص ١ٝاملعٜٓٛتٚ ١املػتاكًَ ١ايٝتا ٚازاضٜتا ٚاْت٘ ٜتاِ ؽصتٝص َٛاظْت١
خاص ١بٗا ٚتهَ ٕٛطتبط ١بايدلملإ َايٝا َ ٖٞٚػٚ٪ي ١اَاَ٘
ٚيهٔ يف ايٛاقع ؾاْ٘ ٜاِ ؽصٝص َٛاظْ ١اشل َٔ ١٦ٝقبٌ ٚظاض ٠املاي ١ٝوٜ ٝاِ ؽصٝص َبًؼ قً ٌٝشلص ٙاشل٦ٝت١
ٚإ شيو اثط نثرلا عًْ ٢ؿاطاال اشل.١٦ٝ
 -5تٗطب اؿه َٔ ١َٛتطبٝل قاْ ٕٛاؿص ٍٛعً ٢املعًَٛاال ٚايصٜ ٟاِ تٓؿٝصَ ٙتٔ قبتٌ ٖ٦ٝت ١وكتٛم اْ٫ػتإ
ٚتؿطف عًٗٝا و ٝاْ٘ مل تكِ اصساض اياعًُٝاال اـاص ١باطبٝل ٖصا ايكاْ.ٕٛ
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 -6اْ٘ ٖٓايو عسز َٔ ايكٛاْني اي جيب تعسًٜٗا ا ٚجيب اصساضٖا َتٔ بٗٝتا قتاْ ٕٛا٫ضٖتاب ٚقتاْ ٕٛاملػتاًٗو
ٚقاْ ٕٛا٫ػاض بايبؿط ٚقاْ ٕٛايعٌُ ...اخل ٚاملطتبط ١بؿهٌ َباؾط عكٛم اْ٫ػتإ ٚيهتٔ تعطٝتٌ ايدلملتإ از ٣اىل
عسّ اصساض ٖص ٙايكٛاْني.
 -7يف ايؿكط ٠ايعاؾط َٔ ٠املاز ٠ايطابع ١يف ايكاْ ٕٛاؾاضال اىل اْ٘:
أ -إ اشل ١٦ٝتك ّٛباعساز تكطٜط غٜٓ ٟٛؿرل اىل اٚضاع وكٛم اْ٫ػإ يف ا٫قً ِٝبؿتهٌ ٚاقعتٜٚ ٞتاِ اضغتاي٘ اىل
ض٥اغ ١ا٫قًٚ ِٝاىل ض٥اغ ١ايدلملإ ٚاىل ض٥اغ ١فًؼ ايٛظضاٚ ٤ض٥اغ ١االًؼ ايكضاٚ ٤اؾٗاال املعٓ ١ٝبا٫ضاؾ ١اىل إ
تهَ ٕٛطؾك ١بعسز َٔ اياٛصٝاال َٔ اجٌ محاٚ ١ٜزعِ وكٛم اْ٫ػإ يف ا٫قًِٝ
ب -جيب عً ٢اشل ١٦ٝإ تك ّٛباعساز تكاضٜط ؾصً ١ٝعٔ اٚضاع وكٛم اْ٫ػإ ٚاضغاشلا يًدلملإ ٚإ ٜتاِ ْؿتطٖا
يف ٚغا ٌ٥ا٫عّ٬
ٚيهٔ َٔ امل٬وغ بإ اشل ١٦ٝقاَت باضغاٍ تكاضٜطٖا ايسٚض ١ٜباْاعتاّ اىل ض٥اغت ١ايدلملتإ ز ٕٚإ ٜكت ّٛايدلملتإ
بايطز ٚاياعكٝب ا ٚابسا ٤امل٬وعاال ا ٚا ٟؾ ٤ٞوٖ ٍٛص ٙاياكاضٜط.
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ثالجا :اهليئة العاوة لمىٍاطل املتٍاسع عميّا يف اقميي نزدصتاُ
إ ٖص ٙاشل ١٦ٝتعٌُ مبٛجب ايكاْ ٕٛضقتِ  2يػتٓٚ 2010 ١املعسيت ١مبٛجتب ايكتاْ ٕٛضقتِ  6يػتٓٚ 2013 ١اؾتاضال
املاز ٠ايثاْ َٔ ١ٝايكاْ ٕٛاىل اْ٘ مبٛجب ٖصا ايكاْٜ ٕٛاِ تؿه ١٦ٖٝ ٌٝباغِ اشل ١٦ٝايعاَ ١يًُٓاطل املآتاظع عًٗٝتا يف
متاًو ؾدصَ ١ٝعَٓٚ ١ٜٛػاكًَ ١ايٝا ٚازاضٜا ٚاْٗا َطتبط ١مبجًؼ ايٛظضا ٤إ امل٬وتغ وتٍٛ

اقً ِٝنطزغاإ ٚاي
ٖص ٙاشل ١٦ٝاْ٘-:
َ -1ثًُا مت ا٫ؾاض ٠اي ٘ٝؾإ ٖص ٙااشلَ ١٦ٝطتبط ١مبجًؼ ايٛظضاٚ ٤يهٓ٘ يف ايؿكتط ٠ايثايثتَ ١تٔ املتاز ٠ايػتابع ١يف
ايكاْ ٕٛاؾاضال اىل اْ٘ جيب عً ٢ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝإ ٜك ّٛبطؾع اياكاضٜط ايسٚضٚ ١ٜنٌ اضبعت ١اؾتٗط اىل بطملتإ ا٫قًت ِٝعتٔ
ططٜل فًؼ ايٛظضا٤
َٔ امل٬وغ بإ ٖص ٙاشل ١٦ٝمل تكِ باضغاٍ ا ٟتكاضٜط اىل ايدلملإ ٚإ ايدلملإ مل ٜكِ مبحاغباٗا و ٍٛشيو.
ٚخَ ٍ٬كابًآا َع ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝاؾاض اىل اِْٗ قاَٛا باضغاٍ  120تكطٜط اىل ايدلملإ ٚيهٓ٘ مل ٜاِ ايطز عًَٔٚ ِٗٝ
ثِ قاَٛا باضغاٍ  110تكطٜط اىل ايدلملإ ٚمل ٜهٔ شلِ ا ٟضز عً ٢شيو اٜضا ٚقتاَٛا بعتس شيتو باضغتاٍ  60تكطٜتط ٚمل
ٜاػًُٛا ا ٟضز  َٔٚثِ مت اضغاٍ  22تكطٜط اىل ايًجإ ايسا ١ُ٥يف ايدلملإ ٚث٬ث ١تكاضٜط اىل ايط٥اغاال ايث٬ثٚ ١مل ٜطزٚا
عً ِٗٝاٜضا ٚاخرلا قاَٛا باضغاٍ تكطٜط ٚاوس اىل ايدلملإ ٚمل ٜاًكٛا ايطز ٚبعس شيو قطضٚا عسّ اضغاٍ ا ٟتكاضٜط زٕٚ
إ ٜاِ ايػ٪اٍ ا ٚقاغباِٗ عٔ غبب عسّ اضغاشلِ ا ٟتكاضٜط.
 -2إ ٖص ٙاشل ١٦ٝتعٌُ عً ٢اػاٖني ا٫ػا ٙا ٍٚ٫املازَ 140 ٠تٔ ايسغتاٛض ايعطاقتٚ ٞإ ٖتص ٙاملتازَ ٠صترلٖا
فٗٚ ٍٛمت اٜكاف ْؿاطاتٗا بػبب اياػٝرلاال ا٫خرلٚ ٠ا٫ػا ٙايثاْ ٖٛ ٞتكس ِٜاـسَاال يًُٓاطل املآاظع عًٗٝتا ٚإ
شيو تٛقـ اٜضا بػبب ا٫ظَ ١املايٚ ١ٝعسّ ٚجٛز املٛاظْ ١ايهاؾٚ ١ٝإ شيو از ٣اىل تعط ٌٝعٌُ اشل.١٦ٝ
ٖٓ -3ايو ثػطاال ْٛٚاقص نثرل ٠يف ايكآْٖٚ ٕٛايو اخا٬ؾاال بني ايٓص ايعطبٚ ٞايهطز ٟيف ايكاْٚ ٕٛإ تعطٝتٌ
عٌُ ايدلملإ اثط بؿهٌ نبرل عًْ ٢ؿاطاال اشل ١٦ٝو ٝإ تعط ٌٝايدلملإ از ٣اىل عتسّ اَهاْٝت ١تعتس ٌٜايكتاْ ٕٛيف
ايٛقت اؿاضط.
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رابعاِ :يئة الٍشاِة العاوة يف اقميي نزدصتاُ العزام
إ ٖص ٙاشل ١٦ٝمتاضؽ ْؿاطاتٗا مبٛجب ايكاْ ٕٛضقِ  3يػٓٚ 2011 ١إ املاز ٠ايثاْ ١ٝيف ايكاْٜ ٕٛؿرل اىل اْ٘ مبٛجتب
ٖصا ايكاْٖ ٕٛص ٙاشل ١٦ٝؼٌُ اغِ ٖ ١٦ٝايٓعاٖ ١ايعاَ ١يف اقً ِٝنطزغاإ ايعتطام ٚمتاًتو ؾدصتَ ١ٝعٜٓٛتَ ١ػتاكًٖٚ ١تٞ
خاضع ١يطقاب ١ايدلملإ ٜٚاِ ؽصٝص َٛاظْاٗا َٔ املٛاظْ ١ايعاَ.١
ٚيهٔ امل٬وغ يف ٖصا ايكاْ ٕٛباْ٘ مل ٜاِ تطبٝك٘ بايؿهٌ املطًتٛب ٚمل تتاُهٔ ٖتص ٙاشل٦ٝتَ ١تٔ مماضغتْ ١ؿتاطاتٗا
بايؿهٌ املطًٛب ي٬غباب ايااي-:١ٝ
 -1إ املاز ٠ايثاْ َٔ ١ٝايكاْٜ ٕٛؿرل اىل اْ٘ مبٛجب ٖصا ايكاْٖ ٕٛص ٙاشل ١٦ٝؼٌُ اغِ ٖ ١٦ٝايٓعاٖ ١ايعاَت ١يف اقًتِٝ
نطزغاإ ايعطام ٚمتاًو ؾدصَ ١ٝعَٓ ١ٜٛػاكً ٖٞٚ ١خاضع ١يطقاب ١ايدلملإ ٜٚاِ ؽصٝص َٛاظْاٗا َٔ املٛاظْ ١ايعاَ١
ٚيهٓ٘ مل ٜاِ ؽصٝص اَٛ ٟاظْ ١شلا ٚاْٗا تعاُس عً ٢املٛاظْاال املدصص ١شلا َٔ قبتٌ ٚظاض ٠املايٝتٚ ١وهَٛت ١ا٫قًتِٝ
ٚإ شيو ٜضعـ اغاك٬ي ١٦ٖٝ ١ٝايٓعاٖ.١
 -2يف املاز ٠ايطابع َٔ ١ايكاْ ٕٛتؿرل اىل اؾٗاال اي ؽضع شلص ٙاشل:ٖٞٚ ١٦ٝ
أَ -ػٚ٪ي ٞايػًط ١اياؿطٜعٚ ١ٝايآؿٝصٚ ١ٜايكضاٚ ١ٝ٥اعضاٗ٥ا ٚايصٜ ٜٔعًُ ٕٛؾٗٝا.
ب -اؾٗاال اَ ١ًٖٝ٫ثٌ ا٫ؾداآ ٚايؿطناال ٚاي تاعاٌَ َع اؾٗاال اؿهَ ١َٝٛثٌ ايٛظاضاال ٚا٫جٗعٚ ٠املاعاقتسٜٔ
َع مجٝع اجٗع ٠ايسٚي.١
 مجٝع ايآعُٝاال ايػٝاغَٓٚ ١ٝعُاال االاُع املسْٚ ٞاملٓعُاال ايػرل اؿهٚ ١َٝٛايسٚيٚ ١ٝايصٜ ٜٔعًُ ٕٛيف اقًِٝنطزغاإ ٚمجٝع ا٫ؼازاال ٚايٓكاباال ٚاؾُعٝاال ٚاْ٫س ١ٜؾُٝا ٜاعًل باَٛ٫ض ايااي-:١ٝ
 -1قاَْ ١ْٝٛصازض اياُٚ ٌٜٛاملٓح.
 -2نٝؿ ١ٝصطف اَٛ٫اٍ ٚؾكا يكٛاعس صطف اَٛ٫اٍ املابع.١
َ -3طاعا ٠ايٓعاّ ايساخً ٞشلص ٙاؾٗاال ٚعسّ كايؿا٘.
إ امل٬وغ إ غبب عسّ تطبٝل ٖصا ايكاْ ٖٛ ٕٛإ َععِ املٛظؿني ٚاملػٚ٪يني يف اقًت ِٝنطزغتاإ ااًهتْ ٕٛتٛع
َٔ اْتٛاع اؿصتاَْ ١ثتٌ ايتٛظضاٚ ٤اعضتا ٤ايدلملتإ ٚاحملتاَني ٚايعتاًَني يف ا٫جٗتع ٠اَٝٓ٫تَٓٚ ١اػتيب ٚظاض ٠ايسااخًٝت١
ٚايبٝؿُطنٚ ١ايصحؿٝني ...اخل ؾ٬اهٔ اغاسعاٚ ٤قاغبَٚ ٤٫٪ٖ ١ثٛشلِ اَاّ ايكضاٚ ٤اجطا ٤اياحكٝكاال َعِٗ ز ٕٚاخص
َٛاؾكَ ١ػٚ٪يٚ ِٗٝإ َٛاؾكٖ ١ص ٙا٫جٗع ٠تاِ بصعٛب.١
 -3إ املاز ٠اـاَػ َٔ ١ايكاْ ٕٛتؿرل اىل إ اشل ١٦ٝتعٌُ َٔ اجٌ:
ا :٫ٚتٓؿٝص ٚتطبٝل قٛاْني َهاؾح ١ايؿػاز َٚكاٜٝؼ اـسَ ١ايعاَ ١مبٛجب ايسغتاٛض ٚايكتٛاْني املعُت ٍٛبٗتا ٚاجتطا٤
اياحكٝكاال يف قضاٜا ايؿػتا ز ٚاضغتاشلا يًكضتا ٤املدتاص َٚاابعاٗتا ٚاغتاكباٍ ؾتها ٣ٚاملتٛاطٓني ٚايؿتها ٣ٚاـاصت١
بايؿػاز ٚاملػا ٌ٥ا٫خطٚ ٣اجطا ٤اياحكٝكاال ؾٗٝا ْٚؿط ثكاؾٚ ١طٓ ١ٝحملاضب ١ايؿػاز ٚايٓعاٖٚ ١اصساض اياعًُٝتاال مبٛجتب
اغؼ ايهػب ايػرل املؿطٚع ٚنؿـ ايصَ ١املاي ١ٝيطٝ٥ؼ ا٫قًتْٚ ِٝا٥بت٘ ٚض٥تٝؼ ايدلملتإ ْٚا٥بت٘ ٚغتهطترلٚ ٙاعضتاٙ٤
ٚضٝ٥ؼ ايٛظضاْٚ ٤ا٥ب٘ ٚايٛظضاٚ ٤ايص ٜٔعًُ ٕٛصؿ ١ايٛظٜط ٚٚن ٤٬ايٛظضاٚ ٤ضٝ٥ؼ ٖ٦ٝت ١ايٓعاٖتْٚ ١ا٥بت٘ ٚمجٝتع املتسضا٤
ايعاَني ٚاحملككني ايعاًَني ؾٗٝا ٚاصتحاب ايتسضجاال اـاصتٚ ١ايتٛنَٚ ٤٬عتاٚ ِْٗٝٚاملتسضا ٤ايعتاَني ٚٚنٗ٥٬تِ ٚايكضتا٠
ٚاعضا ٤ا٫زعا ٤ايعاّ ٚاملؿطؾني ايكضاٝ٥ني ٚاحملككني ٚمجٝع ايضباط يف وطؽ ا٫قًٚ ِٝقتٛاال اَ٫تٔ ايتساخًٚ ٞض٩غتا٤
ايٛوساال ا ٫زاضٚ ١ٜاعضا ٤فايؼ احملاؾعتاال ٚا٫قضتٚ ١ٝايٓتٛاوٚ ٞض٩غتا ٤ايبًتسٜاال ٚاعضتا ٤فتايؼ ايبًتسٜاال ٚنتٌ

08

التقرير السابع ملعهد ثةي
مراقبة وتقييم عمل برملان اقليم كردستان العراق

ؾدص ٖ ٛيف َٓصب َسْ ٞا ٚعػهطٚ ٟعل يًٗ ١٦ٝاضتاؾ ١ازلتا ٤اؾٗتاال ٚايت ٜتاِ سلٛشلتا بهؿتـ ايصَت ١املايٝت١
مبٛجب تعًُٝاال تك ّٛاشل ١٦ٝباصساضٖا ٚيهٔ مل ٜاِ اياُهٔ َٔ تٓؿٝص َععِ ٖص ٙاملٗاّ اوس ٣ايكطاعاال اي ٞتسٚض وٛشلا
ايؿهٛى ٖ ٞقطاع ايٓؿط ٚايػاظ ٚٚظاض ٠املٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝيهٔ َٔ امل٬وغ بإ ٖ ١٦ٝايٓعاٖ ١ايعاَ ١مل تادص اجطا٤اال عتل
ٖص ٙاؾٗٚ ١إ غبب شيو ٜعٛز اىل إ اؿهٚ ١َٛاملػٚ٪يني املعٓٝني مل ٜكَٛٛا باعٜٚس ٖص ٙاشل ١٦ٝبا ٟاوصاٝ٥اال زقٝك.١
 -4يف املاز ٠ايػابع َٔ ١ايكاْ ٕٛؾإ املس ٠ايكاْ ١ْٝٛيطٝ٥ؼ اشل ١٦ٝتبًؼ اضبع ١غٓٛاال قابً ١يًاُسٜس ملسٚ ٠اوس٠
ٚيهٔ ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝايسناٛض امحس اْٛض مت اخاٝاض ٙيف ايدلملإ باغًب ١ٝا٫عضا ٤يف ٚ 2013-5-13 ّٜٛقاّ بازا ٤ايكػِ
ايكاْٚ ْٞٛيف  2013-5-28 ّٜٛبسا مبُاضغَٗ ١اَ٘ ضٝ٥ػا يًٗٚ ١٦ٝبعس ؾٗط َٔ ٜٔا ٕ٫غآاٗ ٞاملس ٠ايكاْ ١ْٝٛيًُصنٛض
 َٔٚغرل املعًَ ّٛا اشا نإ غٝاِ متسٜتس َتس ٠عُتٌ املتصنٛض ضٝ٥ػتا يًٗ٦ٝت ١ا ٚاخاٝتاض ؾدصتا اختط يٝحتٌ قًت٘ َٚتٔ
املؿذلض إ ٜك ّٛايدلملإ بصيو ٚيهٔ شيو غرل ممهٔ بػبب تعطٌ عٌُ ايدلملإ.
 -5مبٛجب املاز ٠ايعاؾط ٠جيب إ تك ّٛاشل ١٦ٝباضغاٍ تكطٜط نٌ غا ١اؾٗط اىل ايدلملإ ٚيهٔ امل٬وغ باْ٘ مل تكسّ
ا ٟتكطٜط اىل ايدلملإ باغاثٓا ٤قٝاَٗا بٓؿط تكطٜط ٜٔيف عاّ 2015ٚ2014
 -6مل تاُهٔ اشل َٔ ١٦ٝتؿهٖٝ ٌٝهًٗا ايآع ُٞٝنُا َٖ ٛؿاض اي ٘ٝيف ايكاْ ٕٛبػبب ا٫ظَ ١املاي ١ٝيف ا٫قًٚ ِٝمل ٜاِ
تعٝني ايعسز املطًٛب َٔ املٛظؿني يًٖٗٓٚ ١٦ٝايو ْٛاقص نثرل ٠يف اشلٚ ١٦ٝاْ٘ مبٛجب املاز ٠اؿاز ١ٜعؿط جيب إ ٜتاِ
اخاٝاض ؾدص يٝهْ ٕٛا٥با يطٝ٥ؼ اشلٚ ١٦ٝيهٔ شيو مل عسق ؿس ا.ٕ٫
 -7مبٛوب املاز ٠ايطابع ١عؿط يف ايكاْ ٕٛنإ جيتب عًت ٢اشل٦ٝت ١إ تكت ّٛمبحاغتب ١ا٫ؾتداآ ايتص ٜٔقتاَٛا ظُتع
ايثطٚاال بؿهٌ غرل َؿطٚع ٚيهٔ اشل ١٦ٝمل تادص ا ٟاجطا٤اال يف ٖصا االاٍ
 -8نإ جيب عً ٢ايدلملإ إ ٜك ّٛمباابع ١تطبٝل ايكاْٚ ٕٛقٝاَٗا باطبٝل املٗاّ املٛنً ١ايٗٝا ٚيهٔ شيو مل عسق
بػبب تعط ٌٝعٌُ ايدلملإ.
ٖٓ -9ايو ؾطاغاال ْٛٚاقص يف قاْ ٕٛاشلٚ ١٦ٝإ ايعاًَني يف اشل ١٦ٝاْؿػِٗ غرل ضاضني عٔ قاْ ٕٛاشلٚ ١٦ٝاْ٘ مت تكسِٜ
طًباال ياعس ٌٜايكاْٚ ٕٛيهٔ تعط ٌٝعٌُ ايدلملإ َٓع تعس ٌٜايكاْ.ٕٛ
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خاوضا :املفوضية العميا املضتكمة لالٌتخابات واالصتفتاء
إ ٖص ٙاشل ١٦ٝتعٌُ مبٛجب ايكاْ ٕٛضقِ  4يػٓٚ 2014 ١قس اؾاضال املاز ٠ايثاْٚ ١ٝايثايثَ ١تٔ ايكتاْ ٕٛاىل إ ٖتصا
ايكاْٜ ٕٛك ّٛبااغٝؼ ٖ ١٦ٝباغِ املؿٛض ١ٝايعًٝا املػاكً ١يْ٬اداباال ٚا٫غاؿاا٤اال يف اقً ِٝنطزغتاإ ايعتطام نتٞ
ته ٕٛاشل ١٦ٝايٛوٝسٚ ٠متاًو ايػًط ١اؿصط٫ ١ٜجطا ٤اْ٫اداباال ٚا٫غاؿاا٤اال ايعاَ ١يف اقً ِٝنطزغاإ ٚاي ػتط٣
عًَ ٢ػا ٣ٛاقً ِٝنطزغاإ ايعطام ٚإ املكط ايطٝ٥ػ ٞيًُؿٛضٜ ١ٝه ٕٛيف اضب ٌٝعاصُ ١ا٫قًٚ ِٝإ املؿٛض ١ٝتكّٛ
بؿاح َهاتب شلا يف َطانع احملاؾعاال ٚايٛوساال ا٫زاض ١ٜاشا اقاضت اؿاجت ١اىل شيتو ٚإ ٖتص ٙاملؿٛضتٖ ١ٝت٦ٖٝ ٞت١
َػاكًٚ ١َٝٓٗٚ ١متاًو ؾدصَ ١ٝعٜٓٚ ١ٜٛاِ َطاقباٗا َٔ قبٌ ايدلملإ َ ٖٞٚػٚ٪ي ١اَاَ٘.
ٖٓٚايو ايعسٜس َٔ امل٬وعاال وٖ ٍٛصا ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاشلَٗٓٚ ١٦ٝا-:
 -1عً ٢ايطغِ َٔ إ ايكاْ ٕٛاؾاض اىل إ ٖص ٙاملؿٛضَ ٖٞ ١ٝػاكً ١نُا َٖ ٛؿاض اي ٘ٝيف املاز ٠اٚ٫ىل ٚاـاَػ١
عؿط ؾإ املؿٛض ١ٝؼصٌ عًَٛ ٢اظْ ١غتٓ َ ١ٜٛػتاكًٚ ١ؾكتا يًاعًُٝتاال ٚايكٛاعتس املعُت ٍٛبٗتا ٜٚتاِ ؼسٜتس ٖتصٙ
املٛاظْ َٔ ١قبٌ فًؼ ايٛظضا ٤بايآػٝل َع ٚظاض املايٚ ١ٝا٫قاصاز ٚإ ايدلملإ ٜصازم عًٗٝتا ٜٚتاِ تضتُٗٓٝا يف
َٛاظْ ١ا٫قً.ِٝ
ٚيهٔ َٛاظْ ١املؿٛض ١ٝته ٕٛؼت ضمح ١اؿهٚٚ ١َٛظاض ٠املايٚ ١ٝإ شيتو ٜٓتاكص َتٔ اغتاك٬يٝاٗا ٚإ املتاز٠
اٚ٫ىل َٔ قاْ ٕٛاملؿٛض ١ٝاؾاضال اىل إ ٖص ٙاملؿٛضَ ٖٞ ١ٝػتاكًٚ ١يهٓت٘ مت تٛظٜتع ٖتص ٙاملؿٛضت ١ٝعتٌ ا٫وتعاب
اـُػ ١و ٝإ فًؼ املؿٛض ١ٝمتاًو تػع ١اعضتا ٤ث٬ثتَ ١تِٓٗ َتٔ وصت ١اؿتعب ايتساكطاطٚ ٞاثتٓني ي٬ؼتاز
ايٛط ٚاثٓني ؿطن ١اياػٝرل ٚعض ٛي٬ؼاز ا٫غٚ َٞ٬عض ٛيًجُاعت ١ا٫غتٚ ١َٝ٬إ شيتو مل ٜكاصتط عًت ٢فًتؼ
املؿٛض ١ٝبٌ ٚسلٌ اؾاْب ا٫زاض ٟاٜضا و ٝاْ٘ َٔ فُٛع َ 14سٜطعاّ يف املؿٛض ١ٝاضبعَ ١تِٓٗ تتابعني يًحتعب
ايساكطاط 3ٚ ٞي٬ؼاز ايٛط  3ٚؿطن ١اياػٝرل َٚسٜط عاّ ٚاوتس يهتٌ َتٔ ا٫ؼتاز ا٫غتٚ َٞ٬اؾُاعت ١ا٫غت١َٝ٬
ٚضمبا شيو اْعهؼ اٜضا عً ٢املٓاصب ا٫خطَ ٣ثٌ ْٛاب املسضا ٤ايعاَني ٚاملسضاْٛٚ ٤ابِٗ ٚمجٝع املٛظؿني ايعاًَني
يف املؿٛضٚ ١ٝإ شيو ٜآاقو َع ايكاَْٚ ٕٛكٝاؽ ا٫غاك٬ي ١ٝيف املؿٛض.١ٝ
إ ٖص ٙاٚ٫ضاع يف املؿٛض ١ٝتآاقو َع ايؿكط( ٠ظ) َٔ املاز ٠اـاَػ ١يف ايكاْ ٕٛو ٍٛا٫ؾتداآ ايعتاًَني يف
املؿٛضٚ ١ٝاي تؿرل اىل اْ٘ جيب إ ٜهْٛٛا غرل َٓاُني اىل ا ٟوعب غٝاغ ٞيف واٍ عًُتِٗ يف فًتؼ املؿٛضت١ٝ
ٚيهٓ٘ يف ايٛاقع إ مجٝع ا٫ؾداآ ايص ٜٔمت تع ِٗٓٝٝيف فًؼ املؿٛض ١ٝمت تع َٔ ِٗٓٝٝقبٌ ا٫وتعاب ٚاثًت ِْٗٛيف
املؿٛض.١ٝ
 -2يف ايؿكط ٠اـاَػ َٔ ١املاز ٠ايطابع ١اؾاضال اىل إ عًُٝت ١ازاض ٠تػتج ٌٝازلتا ٤ايٓتاخبني ٚتٓعُٗٝتا ٚؼتسٜ
ايػج٬ال ٖ ٞيضُإ ول اْ٫اداب نُا اْ٘ يف ايؿكط ٠اٚ٫ىل َٔ املاز ٠ايػازغ ١اؾاضال اىل إ ؼس ٜغج٬ال ايٓاخبني
جيب إ تاِ ٚؾل اوسق ا٫غايٝب ٚجيب عً ٢ا٫ططاف املعٓ ١ٝتكس ِٜايسعِ ٚايآػٝل ٚايع ٕٛالًتؼ املؿٛضتَ ١ٝتٔ
اجٌ ايكٝاّ بصيو.
ٚيهٔ ؿس ا ٕ٫مل تادص املؿٛض ١ٝا ٟاجتطا٤اال َتٔ ؾتاْٗا اْؿتا ٤غتج٬ال ْتاخبني خايٝتَ ١تٔ اْ ٟكتاط خًتٌ اٚ
ْكٛصاال و ٝاْ٘ يف واي ١اجطا ٤ا ٟاْاداباال يف ا٫قًت ِٝؾٝجتب ا٫عاُتاز عًت ٢غتج٬ال ايٓتاخبني ايعطاقٝتٚ ١ايت مت
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اعاُازٖا يف اْ٫ادابتاال ايػتابكٚ ١إ ٖتص ٙايػتج٬ال ًَ٦ٝت ١بتايٓٛاقص ٚتضتِ َ٦تاال ا٫٫ف َتٔ املاتٛؾني ٚا٫زلتا٤
املهطضٚ ٠ايػرل اؿكٝك.١ٝ
 -3يف ايؿكط ٠ايعاؾط َٔ ٠املاز ٠ايطابع ١اؾاض ايكاْ ٕٛباْ٘ ٜاِ ايعٌُ َٔ اجٌ خًتل ايثكت ١بعًُٝت ١اْ٫ادابتاال يتس٣
مجٝع َهْٛاال ايؿعب ايهطزْٚ ٟؿط ثكاؾت ١اْ٫ادابتاال عتٔ ططٜتل اغتاُطاض ايع٬قتَ ١تع مجٝتع املؿتاضنني يف عًُٝت١
اْ٫اداباال
ٚيهٔ ؿس ا ٕ٫مل ٜتاِ اؽتاش ا ٟخطتَ ٠ٛتٔ قبتٌ املؿٛضت ١ٝـًتل ايثكت ١يتسَ ٣تٛاط اقًت ِٝنطزغتاإ بعًُٝت١
اْ٫اداباال.
 -4إ ا٫وعاب ا٫ضبع ( ١ا٫ؼاز ايٛط ٚوطن ١اياػٝرل ٚا٫ؼتاز ا٫غتٚ َٞ٬اؾُاعت ١ا٫غتٜ ) ١َٝ٬عاتدل ٕٚبتإ
َػعٛز ايباضظاْ َٔ ٞايٓاو ١ٝايكاْٜ ٫ ١ْٝٛؿػٌ َٓصب ضٝ٥ؼ ا٫قًتٚ ِٝاْت٘ ؾاقتس ايؿتطعٚ ١ٝيهتِٓٗ قبًتٛا بتإ ٜٛقتع
َػعٛز ايباضظاْ ٞعًَ ٢طاغ ِٝتعٝني املسضا ٤ايعاَني يف املؿٛضٚ ١ٝاعادلٚا شيو اَطا طبٝعٝا ٚقاَٛا بطؾع ايطًبتاال اىل
ض٥اغ ١ا٫قً ِٝعٔ ططٜل ايدلملإ ٚبصيو ؾإ املؿٛض ١ٝغاعذلف مبٛقع َػعٛز ايباضظاْ ٞضٝ٥ػا ي٬قً.ِٝ
 -5إ اغِ املؿٛض ٖٞ ١ٝاملؿٛض ١ٝاملػاكًٚ ١يهٔ يف تعٝني َٛظؿٗٝا قاَت ا٫وعاب اـُػ ١ايطٝ٥ػ ١ٝيف ا٫قًِٝ
باعٝني اؾداآ َطتبطني بٗا يف املؿٛض.١ٝ
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صادصاَ :قاٌوُ حل احلصوه عمى املعمووات يف اقميي نزدصتاُ
إ ٖصا ايكاْٜ ٕٛعطف بايكاْ ٕٛضقِ ( )11يػٓٚ )2013( ١إ ٖصا ايكاَْ ٕٛطتبط بايدلملإ بػبب إ املتاز ٠ايثايثت١
َٓ٘ تؿرل اىل إ اشل ١٦ٝاملػاكً ١ؿكٛم اْ٫ػإ يف ا٫قً ٖٞ ِٝاملػٚ٪ي ١عٔ تٓؿٝصٚ ٙتطبٝل ٖصا ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاشل١٦ٝ
َطتبط ١بايدلملإ ٖٓٚايو ايعسٜس َٔ امل٬وعاال وٖ ٍٛصا ايكاْ:ٕٛ
ا :٫ٚإ املاز ٠ايثاْٚ ١ٝايعؿط َٔ ٜٔايكاْ ٕٛتؿرل اىل إ ٖصا ايكاْ ٕٛغٝاِ تطبٝك٘ بعس َطٚضَ ّٜٛ 90تٔ ْؿتط ٙيف
صحٝؿٚ ١قا٥ع نطزغاإ ٚيهٔ ؿس ا ٕ٫مل ٜاِ تطبٝل ٖصا ايكإْٛ
ثاْٝا :مبٛجب املاز ٠ايػازغ َٔ ١املاز ٠اٚ٫ىل يف ايكاْ ٕٛتؿرل اىل جيب عً ٢مجٝع امل٪غػاال اؿه ١َٝٛيف اقًِٝ
نطزغاإ ؼسٜس َٛظـ كاص بايٓعط يف طًباال اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛاال ٚاؾاضال املتاز ٠ايثاْٝت ١عؿتط باْت٘ جيتب
عً ٢مجٝع امل٪غػاال ٚايسٚا٥ط ايعاَٚ ١اـاص ١إ تك ّٛباسضٜب ٖصا املٛظـ تسضٜبا خاصا بٗسف تطبٝل ٖصا ايكإْٛ
ٚيهٔ ؿس ا ٕ٫مل ٜاِ ؼسٜس ا ٚتسضٜب اَٛ ٟظـ يف ا َٔ ٟامل٪غػاال اؿهٚ ١َٝٛاـاص ١يف ا٫قًِٝ
ثايثا :اؾاضال املاز ٠ايثايث ١اىل إ اشل ١٦ٝبا٫ضاؾ ١اىل املٗاّ املٛنً ١ايٗٝا مبٛجب ايكتاْ )4( ٕٛيػتٓ 2010 ١تعُتٌ
عً ٢تطبٝل ٖصا ايكاْٚ ٕٛاْٗا متاًو ايػًطاال ايااي-:١ٝ
أَ -اابع ١تطبٝل اوهاّ ٖصا ايكاَْٚ ٕٛطاقب ١ا ٟكايؿاال ٚايعكباال اي

تعٝل تطبٝل ايكاْٚ ٕٛاصساض اياٛصٝاال

املٓاغب ١و ٍٛشيو
بٚ -ضع بطْاَج ياسضٜب املٛظؿني املداصني باطبٝل اوهاّ ٖصا ايكإْٛ
ال -تًك ٞايؿهاٚ ٣ٚاياحكٝل ؾٗٝا ٚباغطع ٚقت ممهٔ ٚاؽاش ا٫جطا٤اال املٓاغب١
ق -اب٬ؽ مجٝع امل٪غػاال ٚايسٚا٥ط اي ؼسق ؾٗٝا كايؿاال تطبٝل ٖصا ايكاْ ٕٛبٗسف تصحٝح شيو
 تٛجٝتت٘ املتتٛاطٓني بتتايططم ايصتتحٝح ١بٗتتسف اؿصتت ٍٛعًتت ٢وكتتٛقِٗ املتتصنٛض ٠يف ٖتتصا ايكتتاْٚ ٕٛاصتتساضاملٓؿٛضاال اـاص ١بصيو.
ح -عل يًُٛظـ ضؾو ايطًب اشا نإ طًب اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛاال غرل َػاٛيف املٛاصتؿاال ٚايؿتطٚط ٚؾكتا
شلصا ايكاْٚ ٕٛعل يًٗ ١٦ٝضؾع ايسعا ٣ٚايكضا ١ٝ٥ضس ا٫ططاف ٚا٫ؾداآ املدايؿني.
ر -جيب عً ٢اشل ١٦ٝإ تك ّٛبطؾع تكطٜط وْ ٍٛؿاطاتٗا نتٌ غتا ١اؾتٗط اىل ايدلملتإ ٚإ تكت ّٛبٓؿتط ٙيًتطاٟ
ايعاّ.
ٚيهٔ امل٬وغ بإ اٖ َٔ ٟص ٙايؿكطاال مل ٜاِ تطبٝكٗا ؿس ا.ٕ٫
ضابعا :يف املاز ٠ايثايث ١عؿط يف ايكاْ ٕٛاؾاضال اىل جيب عًت ٢مجٝتع امل٪غػتاال ايعاَت ١إ تكت ّٛبطؾتع تكطٜتط اىل
اشلٚ ١٦ٝتؿرل ؾٗٝا اىل ايطًباال املػاًُٚ ١ايطًباال اي مت قبٛشلا بؿهٌ ناٌَ ا ٚبؿهٌ جعٝ٥تا  ٚمت ضؾضتٗا بايهاَتٌ
ٚايطعٚ ٕٛايسعا ٣ٚاملطؾٛعٚ ١اياكاضٜط املٓؿٛض ٠مبٛجب املاز ٠ايػازغٖ َٔ ١صا ايكتاْٚ ٕٛمجٝتع ايتسٚضاال اياسضٜبٝت١
اي مت ؾاحٗا يًُٛظؿني.
َٔ امل٬وغ باْ٘ مل ٜاِ ضؾع ا ٟتكاضٜط َٔ قبٌ ا٫جٗعٚ ٠امل٪غػاال اؿه ١َٝٛيًٗ ١٦ٝوا ٢ا.ٕ٫
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خاَػا :يف املاز ٠ايػابع ١عؿط و ٍٛابسا ٤عسّ ايطضا:
 -1إ ا ٟؾدص قاّ باكس ِٜطًب يًحص ٍٛعً ٢املعًَٛاال ٚمت ضؾو طًبت٘ عتل يت٘ ابتسا ٤عتسّ ضضتا ٙوتٍٛ
ايكطاض ٚاجطا٥ات٘ يف امل٪غػاال ايعاَ ١ا ٚاـاص ١اَاّ املصازض ا٫زاض ١ٜايعًٝا غٛا ٤ناْتت اشل٦ٝت ١ا ٚاحملتانِ اـاصت١
خ ٍ٬غبع ١اٜاّ َٔ صسٚض ايكطاض ٚايص ٟقاّ ايؿدص بابسا ٤عسّ ايطضا وٛي٘
أ -ضؾو ايطًب بؿهٌ ناٌَ ا ٚجع.ٞ٥
بَ -طٚض املس ٠املصنٛض ٠يًطز عً ٢ايطًب ٚاملؿاض ايٗٝا يف املاز ٠ايثآَ ١ايؿكط ٠اـاَػ.١
ال -ؾطض َبايؼ غرل ضطٚض ١ٜعً ٢صاوب ايطًب.
ق -اضغاٍ املصنٛض اىل جٗاال اخط ٣بٗسف تؿاٝت صاوب ايطًب ٚاخؿا ٤املعًَٛاال.
 -2إ ايكطاضاال ايصازض ٠عٔ احملانِ وٖ ٍٛص ٙايطًباال قابً ١يًاُٝٝع يف قتانِ اياُٝٝتع يف املٓطكت ١خت)15( ٍ٬
َٓ ّٜٛص  ّٜٛا٫ب٬ؽ باؿهِ ا ٚايص ٟمت تبًٝػ٘ باؿهِ ٚإ ايكتطاض ايصتازض َتٔ قهُت ١اياُٝٝتع تهت ٕٛقطعٝتٖ .١تصٙ
املاز ٠اٜضا مل ٜاِ تطبٝكٗا ؿس ا.ٕ٫
غازغا :اْ٘ يف املاز ٠ايثآَ ١عؿط مت ؼسٜس ايعكٛباال ٚاي
ٚإ ٖص ٙاملاز ٠اٜضا مل ٜاِ تطبٝكٗا.

تؿطض عً ٢ايؿدص ايصٜ ٟك ّٛباخؿتا ٤املعًَٛتاال

غابعا :يف املاز ٠ايااغع ١عؿط جيب عً ٢فًؼ ايٛظضاٚ ٤ا٫ططاف املعٓ ١ٝتطبٝل ٖصا ايكإْٛ
ٚيهٔ فًؼ ايٛظضا ٤مل ٜكِ باطبٝل اَ ٟازَٛ َٔ ٠از ٖصا ايكاْ ٕٛبػتبب اْت٘ يف املتاز ٠اؿازٜتٚ ١ايعؿتط ٜٔجيتب
عً ٢فًؼ ايٛظضا ٤بايآػٝل َتع اشل٦ٝت ١املػتاكً ١ؿكتٛم اْ٫ػتإ اصتساض اياعًُٝتاال اي٬ظَت ١ياطبٝتل اوهتاّ ٖتصا
ايكاْٚ ٕٛيهٔ ؿس ا ٕ٫مل ٜك ّٛفًؼ ايٛظضا ٤باصساض ا ٟاياعًُٝاال شلصا ايكاْ.ٕٛ
ا ٟإ ٖصا ايكاْ ٕٛمت غٓ٘ َٓص اضبع ١غٓٛاال ز ٕٚإ ٜسخٌ وٝع اياطبٝل ٚإ ايدلملإ َػت ٍٚ٪عتٔ تطبٝتل ٖتصا
ايكاْ َٔ ٕٛجٗاني اؾٗ ١اٚ٫ىل إ ٖصا ايكاْ ٕٛصازض عٔ ايدلملإ ٚمل ٜاِ تطبٝك٘ ٚاؾٗ ١ايثاْ ١ٝاْت٘ مت تهًٝتـ جٗت١
َطتبط ١بايدلملإ باطبٝل ايكاْٚ ٕٛا٫ؾطاف عً ٢تطبٝك٘.

التقرير السابع ملعهد ثةي
مراقبة وتقييم عمل برملان اقليم كردستان العراق

23

اقميي نزدصتاُ
جشيزة الدميكزاطية..صٍة وٌصف بدوُ بزملاُ
عُط بطملإ ا٫قً ٖٛ ِٝا 25 ٕ٫غٓٚ ١يهٓ٘ بػبب غ ٤ٛاٚ٫ضاع ايػٝاغ ١ٝيف ا٫قً ِٝبا٫ضاؾ ١اىل اغتباب اختط٣
اقاصطال زٚضاال ايدلملإ عً ٢اضبع ١زٚضاال ؾكط ٚمت تعط ٌٝايدلملإ يف زٚضت٘ ايطابع ١يف ايٛقت ايص ٟنإ ٜؿتذلض إ
ٜاِ اجطا ٤غبع ١اْاداباال بطملاْ ١ٝيف ا٫قً ِٝمبٛجب ايكٛاْني املعُ ٍٛبٗا يف ا٫قً.ِٝ
إ بسا ١ٜاملؿانٌ ايػٝاغ ١ٝاؿاي ١ٝيف ا٫قً ِٝبساال بني اؿعب ايساكطاط ٞايهطزغااْٚ ٞوطن ١اياػٝرل بعس تؿهٌٝ
اؿه ١َٛايثآَ ١يف اقً ِٝنطزغاإ ٚاي مت تؿهًٗٝا باياٛاؾل بني ا٫ططاف اـُػ ١ايطٝ٥ػ ١ٝيف ا٫قً ِٝعٓتسَا قاَتت
ايهاٌ ايػٝاغ ١ٝا٫ضبع( ١وطن ١اياػٝرل  -ا٫ؼاز ايٛط – ا٫ؼاز ا٫غت – َٞ٬اؾُاعت ١ا٫غت ) ١َٝ٬يف ايدلملتإ يف
 23وعٜطإ ٚاغآازا عًَ ٢بسا ا٫غًب ١ٝبعكس اجاُاع يف بطملإ ا٫قً ِٝبٗسف تعس ٌٜقتاْ ٕٛض٥اغت ١ا٫قًت ِٝباملكابتٌ
ؾإ اؿعب ايساكطاط ٞايهطزغااْ ٞاعادل ٖص ٙاـطْٗ ٠ٛاَ ١ٜبسا اياٛاؾل ٚعً ٢ايطغِ َتٔ إ اَطٜهتا طايبتت مجٝتع
ا٫ططاف بعسّ عكس ا٫جاُاع ٚإ ا٫ططاف قس اتؿكت عً ٢عسّ عكس ا٫جاُاع يف ي 19-18 ١ًٝآب ٚ 2015إ قتازٖ ٠تصٙ
ا٫وعاب قس ٚقعٛا عً ٢تاج ٌٝعكس اؾًػٚ ١يهٔ ايهاٌ ا٫ضبع ( ١وطن ١اياػٝرل -ا٫ؼاز ايٛط – ا٫ؼاز ا٫غ– َٞ٬
اؾُاع ١ا٫غ )١َٝ٬اصطٚا عً ٢عكس ا٫جاُاع ٚيهٔ ايٓصاب ايكاْ ْٞٛيًجًػ ١مل تهاٌُ ٚؾؿًت اؾًػ.١
ٚبعس شيو ٚبػبب اياعاٖطاال ٚاوطام عتسز َتٔ َكتطاال اؿتعب ايتساكطاط ٞيف ايػتًُٝاْٚ ١ٝنطَٝتإ ٚاتٗتاّ وطنت١
اياػٝرل باْٗا ناْت تكـ ٚضا ٤اوطام َكطاتِٗ عً ٢ايطغِ َٔ عسّ وػِ ٖصا املٛضٛع يف ايكضاَٚ ٤عطؾ ِٖ َٔ ١ايصٜٔ
تٗجُٛا عًَ ٢كطاال اؿعب ايساكطاط َٔٚ ٞنإ ٜكـ خًؿِٗ قاّ اؿعب ايساكطاط ٞايهطزغااْ ٞيف ٚ 2015-10-12يف
واجع تؿاٝـ بطز ٟبايكطب َٔ اضب ٌٝمبٓع ضٝ٥ؼ ايدلملإ َٔ زخَ ٍٛس ١ٜٓاضب ٌٝعاصُ ١ا٫قًَٓٚ ِٝع٘ ايكٝاّ مبٗاَ٘
نطٝ٥ؼ يًدلملإ َٓٚص شيو ايٛقت ٚوا ٢ا ٕ٫ؾإ بطملإ اقً ِٝنطزغاإ َعطٌ.
َٓص شيو ايٛقت ٚوا ٢ا ٕ٫ؾإ بطملإ ا٫قًَ ِٝعطٌ بكطاض غٝاغتٚ ٞإ ايتسٚض ٠ايدلملاْٝت ١اؿايٝت ١مل ٜابكتَ ٢تٔ
عُطٖا غ 8 ٣ٛاؾٗط ٚإ مجٝع ا٫ططاف ٜطايب ٕٛباعاز ٠تؿع ٌٝايدلملإ ٚيهٔ اَٗٓ ٟا مل تادتص ا ٟخطتٛاال ؾعًٝت١
َٔ اجٌ اعاز ٠تؿعًٗٝا ٚتكس ِٜايآاظ٫ال ٚايادً ٞعٔ َطايٝبِٗ َٔ اجٌ ؼكٝل شيو ٚإ ا٫طتطاف املاصتاضع٫ ١تتعاٍ
تابَٓٛ ٢اقـ ٚتسي ٞباصطعاال ٚتصسض بٝاْاال ؾسٜس ٠ضس بعضٗا ايبعو ٚإ ا٫جاُاعٝاال اـُاغٚ ١ٝاي تٛقؿت
ٚمل ٜاِ اغآ٦اؾٗا ؿس ا.ٕ٫
يف  19وعٜطإ  2015قس اْاٗت املس ٠ايكاْ ١ْٝٛيطٝ٥ؼ ا٫قًٚ ِٝيف  2015-10- 12مت تعط ٌٝايدلملإ ٚإ اؿه١َٛ
متاضؽ َٗاَٗا زٚ ٕٚجٛز ا ٟضقاب ١بطملاْ ١ٝعًٗٝا ٚقاَت ٖص ٙاؿه ١َٛبابعاز اضبعٚ ١ظضاٚ ٤قاّ ٚظٜط ٜٔاخط ٜٔباكسِٜ
اغاكا٫تِٗ.
إ ا٫ظَ ١املايٚ ١ٝاؿطب ضس تٓع ِٝزاعـ ٚعسّ صطف ضٚاتب َٛظؿ ٞا٫قًتٚ ِٝعتسّ ٚجتٛز ؾتؿاؾ ١ٝيف َصتازض
ايسخٌ ٚاْعساّ خسَاال ايهٗطباٚ ٤احملطٚقاال ٚظٜاز ٠ايطغ ّٛاملؿطٚض ١عً ٢املٛطٓني َٔ قبٌ اؿهَٛت ١ازال مبجًُتٗا
اىل تسٖٛض اٚضاع املٛاطٓني يف ا٫قً ِٝبؿهٌ عاّ با٫ضتاؾ ١اىل اْاٗتاى ايكتٛاْني ٚعتسّ ا٫نتذلاق بٓاتا٥ج اْ٫ادابتاال
ٚعًُ ١ٝاْ٫اداباال ٚغٝاز ٠ا٫وعاب ٚمتطنع ايكٛاال املػًح ١يف املٓاطل اؾػطاؾ ١ٝإ ٖص ٙاٚ٫ضاع ازال اىل ْؿط ايكًل
ٚعسّ ا٫غاكطاض بني املٛاطٓني.
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ٚوا ٢ا ٕ٫ؾإ اؿعب ايساكطاط ٞايهطزغااْٚ ٞوطن ١اياػٝرل ُٖٚا ايططؾإ ايطٝ٥ػتٝإ يف املؿتهًَ ١ػتاُطإ يف
اياصعٝس ٚنُٖ٬ا ٜسيٝإ باياصطعاال ايؿسٜس ٠ضس بعضُٗا ايبعو ٚغرل ْازَإ عً ٢اـطٛاال اي اؽصاٖا غابكا.
ؾاؿعب ايساكطاط ٞايهطزغااْٚ ٞايص ٟتػبب ٚقاّ باعط ٌٝايدلملإ ٜعاكس بإ َٓع ضٝ٥ؼ ايدلملإ مل ٜهٔ عُتٌ
غرل َسضٚؽ ٚغرل كطط ٚاْ٘ غرل ْازّ ٚاِْٗ َػطٚض ٜٔبكٝاَِٗ بصيو.
ٚاؾاض اَٝٚس خٛؾٓا ٚضٝ٥ؼ ناً ١اؿعب ايساكطاط ٞايهطزغااْ ٞيف ايدلملتإ بتإ َٓتع ايتسناٛض ٜٛغتـ قُتس
ضٝ٥ؼ ايدلملإ مل ٜهٔ ؾعٌ عؿٚ ٟٛغرل َسضٚؽ ٚيهٓ٘ نإ ضزا عً ٢عسز َٔ ا٫ؾعاٍ ا٫خط ٣ؿطن ١اياػٝرل َٓٚع عسز
َٔ املدططاال ؿطن ١اياػٝرل ٚاي اؽصال خط ٛاال َتٔ اجتٌ تٓؿٝتصٖا َتٔ بٗٓٝتا اجٗتاض ايٛوتس ٠ايٛطٓٝتٚ ١تؿهٝتو
اياٛاؾكاال بني ا٫ططاف ٚايادً ٞعٔ َبسا اياٛاؾل ٚا٫ػا ٙمَ ٛبسا ا٫نثطٚ ١ٜا٫قًٚ ١ٝاوساق ايؿٛضتٚ ٢املؿتانٌ يف
امل٪غػاال ايؿطعٚ ١ٝإ شيو از ٣اىل تعط ٌٝعٌُ ايدلملإ.
ٚاؾاض املصنٛض باْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ اِْٗ قاَٛا بصيو َضططٚ ٜٔاِْٗ َٓعٛا ضٝ٥ؼ ايدلملإ َٔ زخ ٍٛاضبٚ ٌٝيهتِٓٗ
غرل ْازَني عً ٢ؾعٌ شيو بٌ ٚاِْٗ غعٝسَٚ ٜٔػطٚض ِْٗ٫ ٜٔقاَٛا بصيو ٚإ اٜ٫اّ ايكازَ ١نؿ ١ًٝبإ تعٗتط اؿكتا٥ل
ٚإ اؿٛازق ايااضخي ١ٝغاعٗط بآْا قاَٛا بعٌُ َػٚٚ ٍٚ٪ط نبرل.
باملكابٌ ؾإ ناً ١وطن ١اياػٝرل يف بطملإ ا٫قً ِٝاؾاضال يف بٝإ شلا و ٍٛاوتساق  2015-10-12بتإ َاوتسق ٫
اهٔ تٛصٝؿ ١غ ٣ٛاْ٘ نإ اْك٬ب ٚاْ٘ ٫اهٔ تعطٜؿ٘ غ ٣ٛباْ٘ نتإ اْكت٬ب ٚطايبتت مجٝتع ا٫طتطاف ايػٝاغت١ٝ
اؽاش ا٫جطا٤اال اؾس َٔ ١ٜاجٌ اعاز ٠تؿع ٌٝايدلملإ.
ٚاؾاضال ناً ١وطن ١اياػٝرل بإ تاضٜذ اؿطن ١ايهطزَ ١ٜثًُا ناْت ًَ ١٦ٝبايٓكاط املضتٚ ١٦ٝاْ٫اصتاضاال مل ؽًتٛ
اٜضا َٔ اْ٫هػاضاال ٚايهتٛاضق ايساخًٝت ٚ ١إ اْ٫اؿاضت ١ايؿتعبٚ ١ٝعًُٝت ١اْ٫ادابتاال ايدلملاْٝتٚ ١تؿته ٌٝوهَٛت١
ا٫قً ِٝناْت َٔ ايٓكاط املض ١٦ٝباملكابٌ ناْت ٖٓايو ايؿػاز ٚايٓٛاقص املٓاؿط ٠يف مجٝتع َطاؾتل ا٫قًتٚ ِٝاْاٗتاى
ايكٛاْني ٚعسّ اوذلاّ وكٛم اْ٫ػإ ٚاْاٗاى اؿطٜاال ٚاياعٜٚط يف اْ٫اداباال.
ٚانسال باْ٘ ٖٓايو ث٬ثت ١اغتباب ازال اىل َٓتع ض٥تٝؼ ايدلملتإ ٚابعتاز ايتٛظضا ٤يف اؿهَٛتٚ ١اْت٘ اشا نتإ اؿتعب
ايساكطاط ٞايهطزغااْ َٔ٪ٜ٫ ٞبايدلملإ ٚعٌُ امل٪غػاال ٜ٫ع شيو اْ٘ غٝك ّٛبؿطض ٖص ٙا٫ؾهاض عًت ٢ا٫وتعاب
ايػٝاغٚ ١ٝاملٛاطٓني يف ا٫قً.ِٝ
ٚو ٍٛا٫ظَ ١ا٫قاصاز ١ٜيف ا٫قً ِٝاؾاضال وطن ١اياػٝرل بإ اٚ٫ضتاع ا٫قاصتاز ١ٜيًُتٛاطٓني ٚضٚاتتبِٗ يف اغت٤ٛ
ا٫وٛاٍ ٚإ اخا٬م ا٫ظَاال ا٫قاصازٚ ١ٜايػٝاغَ ١ٝػاُطٚ ٠إ املؿانٌ ٚايؿطاع ايكاْ ْٞٛيف ض٥اغ ١اقً ِٝنطزغاإ
باقٚ ١ٝبس ٕٚوٌ ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ ؾإ ا٫قًٜٛ ِٝاج٘ وطبا ؾطغت ١ضتس تٓعت ِٝزاعتـ ٚإ قتٛاال ايبٝؿتُطن ١تتساؾع
ببػاي ١عٔ اقً ِٝنطزغاإ ٚتثُٓٝا يبط٫ٛال قٛاال ايبٝؿتُطنٚ ١زَتا ٤ايؿتٗسا ٚ٤غتٝاز ٠ايكتاْٚ ٕٛؼػتني اٚ٫ضتاع
ا٫قاصاز ١ٜيػهإ ا٫قًْ ِٝطايب مجٝتع ا٫طتطاف ايػٝاغتٚ ١ٝايهاتٌ إ ٜعًُتٛا بؿتهٌ انتدل ٚانثتط جسٜتَ ١تٔ اجتٌ
اغآ٦اف جًػاال ايدلملإ ٚاعاز ٠تؿع ٌٝزٚض ايدلملإ.
ٚيف ايٛقت ايص ٟتك ّٛب٘ وطن ١اياػٝرل بابساٖ ٤ص ٙاملٛاقـ ٚيهٓٗا مل تططح ا ٟآي ١ٝياؿع ٌٝزٚض ايدلملإ ٫ٚتٛجس
يسٜٗا ا ٟبطْاَج ا ٚخط ١يادطٖ ٞص ٙا٫ظَٚ ١مل تكسّ اَ ٟبازاضال ؾعً ١ٝو ٍٛشيتو ٚإ ٖتص ٙاملطايٝتب مل تادطت٢
اطاض ايؿعاضاال.
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ٚوْ ٍٛؿؼ املٛضٛع اؾاضال ناً ١ا٫ؼاز ايتٛط ايهطزغتااْ ٞيف بطملتإ ا٫قًت ِٝيف بٝتإ اصتسضت٘ يف ايتصنط٣
ايػٓ ١ٜٛؿازث ١تعط ٌٝايدلملإ اْ٘ َٓتص غتٓٚ ١مل تعكتس ا ٟجًػتَ ١تٔ جًػتاال ايدلملتإ ٚايت مت تعطًٝتٗا بػتبب
ايصطاعاال بني ا٫ططاف ايػٝاغ ١ٝوَ ٍٛؿطٚع تعس ٌٜقاْ ٕٛض٥اغ ١ا٫قً.ِٝ
ٚانسال بإ ايصطاعاال اؿاي ١ٝبتني ا٫طتطاف غتا٪ز ٟبٓتا اىل املطبتع اَ ٍٚ٫تٔ َطاوتٌ اؿهتِ يف ا٫قًتٚ ِٝتتصنطْا
باملطاوٌ اياعٝػ ١يًصطاعاال بني ا٫ططاف ٚت٪ز ٟاىل اياعا ِٝعً ٢ػطبت ١اؿهتِ ايتساكطاط ٞيف ا٫قًتٚ ِٝايت
َصسض ؾدط يًجُٝع.

ناْتت

ٚاؾاض ايبٝتإ بتإ خطٛاتٓتا َتٔ اجتٌ تكٜٛت ١اغتؼ ايعُتٌ املتسْٚ ٞتثبٝتت ايساكطاطٝت ١غاؿؿتٌ ٚإ َػتاكبٌ
ايساكطاطٚ ١ٝاياس ٍٚايػًُ ٞيًػًطٚ ١ايسٚض ايطقاب ٞيًدلملإ اصبحت غرل ٚاضح ١بػبب اٚ٫ضاع ايطآٖٚ ١اْت٘ عًت٢
املػا ٣ٛايعامل ٞؾإ ػطب ١اؿهِ يف ا٫قً ِٝاصٝبت بصسَ ١نبرلٚ ٠تطاجع غطٜع.
ٚاؾاضال ناً ١ا٫ؼاز ايٛط باْ٘ بعس َطٚض غٖٓ َٔ ١صا اي ّٛٝا٫غٛز ٚاملط ٫تٛجس ا ٟباضق ١اٌَ َٚػاع ٞجسٜت١
ٚغطٜع ١ؿٌ ٚايكضا ٤عً ٢املؿانٌ اؿايٚ ١ٝعً ٢ايطغِ َٔ إ ا٫ؼاز ايٛط ايهطزغااْ ٞغعَٓٚ ٢ص ايبساٜت ١ؿتٌ
املؿانٌ ٚتٗس ١٥اٚ٫ضاع ٚيهٔ ٖصا املٛضٛع اغاُط ٚمل ٜاِ اجياز وٌ ي٘ ٚإ املٛاطٓني ٜعاْ َٔ ٕٛا٫ضٖام بػتبب
ٖص ٙاٚ٫ضاع ٚإ املداطط اظزازال عً ٢ا٫قًٚ ِٝإ ا٫ططاف ايػٝاغ ١ٝاصبحت تعاْ ٞضعؿا يف املػٚ٪ي ١ٝايٛطٓ.١ٝ
 ٚاْٗا تطايب مجٝع ا٫ططاف بإ تك ّٛبعكس قازثتاال وكٝكٝتَ ١تٔ اجتٌ وتٌ املؿتانٌ ٚاجيتاز اؿًت ٍٛاؾصضٜت١
يٚ٬ضاع ايػ ١٦ٝيًُٛاطٓني ٚاملٛظؿني َٔ اجٌ املصًح ١ايعًٝا يًُٛاطٓني ٚاٚ٫ضاع اؿػاغ ١يف ا٫قًتٚ ِٝجيتب إ
تهَ ٕٛصاحل ا٫قً ِٝاِٖ َٔ املصاحل ٚاـصٛصٝاال اؿعبٝتٚ ١إ ٜعُتٌ اؾُٝتع َتٔ اجتٌ اْكتاش ايعًُٝت ١ايػٝاغت١ٝ
ْٚعاّ اؿهِ يف ا٫قً َٔ ِٝواي ١اؾُٛز ٚاي تعاَْٗٓ ٞا.
إ تعبرلاال ناً ١ا٫ؼاز ايٛط ايهطزغااْ ٞناْت ؾعاضاال ٚاقعٝتٚ ١مجًٝتٚ ١يف َهاْٗتا ٚيهٓٗتا تتثرل ايعسٜتس َتٔ
اياػا٫٩ال َٔ بٗٓٝا ٌٖ إ ٖص ٙايؿعاضاال تاؿل َع املٛاقـ ٚاـطٛاال املبصٚي َٔ ١قبتٌ قٝتازٚ ٠املهاتب ايػٝاغتٞ
شلصا اؿعب ؟ َاٖ ٞاـطٛاال ايعًُٚ ١ٝاي اؽتصتٗا ا٫ؼتاز ايتٛط ايهطزغتااْ ٞياؿعٝتٌ ايدلملتإ ؟؟ ٖتٌ اؽتصال
خطٛاال ؾعً ١ٝا ٚاِْٗ قبًٛا بٛاقع اؿاٍ املؿطٚض ٚاِْٗ ٜػرلَ ٕٚعٗا بصُت ؟؟
 َٔٚجٗ ١اخط ٣قاٍ اب ٛبهط ًٖسْ ٞضٝ٥ؼ ناً ١ا٫ؼاز ا٫غ َٞ٬ايهطزغااْ ٞيف بطملإ ا٫قً ِٝباْ٘ يٝػت ٖٓايو
اَ ٟػٛؽ اَ ٚدلض يبكا ٤اٚ٫ضاع اؿايٚ ١ٝإ غٝاب ايدلملإ ي٘ تاثرل نبرل عً ٢اٚ٫ضاع اؿاي١ٝ
ٚاؾاض اىل إ ناً ١ا٫ؼاز ا٫غ َٞ٬ايهطزغااْ ٞتطايب مجٝتع ايهاتٌ ايدلملاْٝت ١يف بطملتإ اقًت ِٝنطزغتاإ بتإ
ٜػُٗٛا يف اعاز ٠تؿع ٌٝبطملإ ا٫قًٚ ِٝعكس جًػاتٗا يف اضب.ٌٝ
ٚانس إ بإ تعط ٌٝايدلملإ اثطال بؿهٌ نبرل عً ٢تسٖٛض اٚ٫ضاع اؿاي ١ٝيف ا٫قً ِٝعٔ ططٜل تؿتطٜع ايكتٛاْني
ٚإ تاهاتـ َع اؿه٫ ١َٛجياز وٌ ي٬ظَاال اؿاي ١ٝيف ا٫قً.ِٝ
ٚاؾاض اىل اِْٗ عثٛا ٖصا املٛضٛع َع عسز َٔ ا٫عضاٚ ٤ايهاٌ ايدلملاْٚ ١ٝض٥تٝؼ ايدلملتإ بتإ ٜٓعُتٛا َػترل٠
باػا ٙاضب ٌٝبٗسف إ عٛيٛا تؿعٝتٌ ايدلملتإ ٚاغتآ٦اف جًػتات٘ اىل اَتط ٚاقتع ٚاْت٘ ٫جيتب بكتا ٤بطملتإ ا٫قًتِٝ
نُ٪غػ ١ؾطعَ ١ٝػًك ١ن ٕٛشيو غ٪ٝثط عً ٢زلع ١اقً ِٝنطزغاإ.
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َٔ خ ٍ٬ؼً ٌٝن ّ٬ضٝ٥ؼ ناً ١ا٫ؼاز ايٛط ايهطزغااْْ ٞاًُؼ ْٛع َٔ اؾسٚ ١ٜاٖ٫اُاّ ٚيهٔ ْططح ْؿتؼ
ايػ٪اٍ عً ٢املصنٛض َا َس ٣اْعهاؽ ٖصا ايه ّ٬عً ٢غٝاغ ١ا٫ؼاز ا٫غ َٞ٬يف االاٍ ايعًُتٞ؟؟ ٖٚتٌ إ ا٫ؼتاز
ا٫غ َٞ٬نحعب تػاُع اىل َطايٝب ٚتصطعاال ضٝ٥ؼ ناًاٗا يف ايدلملإ َٔ اجٌ اعاز ٠تؿع ٌٝايدلملإ؟ بتس ٕٚؾتو
مل ْاًُؼ شيو ٚإ ا٫ؼاز ا٫غ َٞ٬مل ٜعٌُ ا ٟغ ٣ٛا٫ز ٤٫بٗص ٙاياصطعاال.
ٚيف ايصنط ٣ايػٓ٫ ١ٜٛغ٬م ٚتعط ٌٝايدلملإ قاَت ناً ١اؾُاع ١ا٫غ ١َٝ٬يف بطملإ ا٫قً ِٝاٜضتا باصتساض بٝتإ
ٚاؾاضال بإ َاوسق نإ اْك٬با عً ٢ايؿطع ١ٝاملػاُس َٔ ٠اصٛاال املتٛاطٓني ٚاْت٘ مت تعطٝتٌ بطملتإ ا٫قًتَ ِٝتٔ
قبٌ اؿعب ايساكطاط ٞايهطزغااْ ٞبػبب َٛضٛع اْاٗا ٤املس ٠ايكاْ ١ْٝٛيتطٝ٥ؼ ا٫قًتٚ ِٝايت مت متسٜتسٖا يف ٚقتت
غابل ٚإ َاوسق مل ٜهٔ غ ٣ٛاْك٬بتا عًت ٢ايؿتطعٚ ١ٝاملػتاُسَ ٠تٔ املتٛاطٓني ٚيهٓت٘ َتع ا٫غتـ ؾتإ اٚضتاع
املٛاطٓني ٚاملٛظؿني اصبحت اغ ٤ٛيف ظٌ وه ١َٛغرل ؾؿاؾٚ ١ؾاغس.٠
عً ٢ايطغِ َٔ إ ايؿعاضاال املصنٛض يف بٝإ اؾُاع ١ا٫غ٫ ١َٝ٬ؽً َٔ ٛايصح ١ا ٫إ َاٖ ٛا٫ختا٬ف املٛجتٛز
بني َٛقـ اؾُاع ١ا٫غٚ ١َٝ٬ا٫وعاب ا٫خط ٣؟؟ َاٖ ٞاملبازضاال ٚاي تبٓاٗا اؾُاعت ١ا٫غتَ ١َٝ٬تٔ اجتٌ اعتاز٠
تؿع ٌٝبطملإ ا٫قًِٝ؟ باغاثٓا ٤ايؿعاضاال ايعاطؿٚ ١ٝاي تػع ٢اىل ؼطٜو َؿاعط املٛاطٓني؟؟
إ ايهاٌ ايدلملاْ ١ٝيف بٝاْاتِٗ ٚؾعاضاتِٗ ٚتصطعاتِٗ ٪ٜنس ٕٚعً ٢تؿع ٌٝزٚض ايدلملإ ب٬ؾو إ مجٝع اعضا٤
بطملإ ا٫قً ِٝيسْ ِٜٗؿؼ ايطغبٚ ١يهٔ امل٬وغ إ َٛاقـ ا٫عضاٚ ٤ايهاٌ ٫تاؿل َع املػاع ٞايؿعًٝت٫ٚ ١تٛجتس اٟ
جس َٔ ١ٜقبٌ قازٖ ٠ص ٙا٫وعاب با٫ضاؾ ١اىل عسّ ٚضٛح ٚعسّ ؾؿاؾ ١ٝاتؿاقٝاال ا٫ططاف ايػٝاغ ١ٝيف ايٛقتت ايتصٟ
ٖص ٙا٫تؿاقٝاال يٝػت َطتبط ١ؾكط با٫وعاب ايػٝاغٚ ١ٝيهٓٗا َطتبط ١باغًٛب ازاض ٠اؿهِ ٚوٝا ٠املٛاطٓني اٜضتا
ٖٚص ٙا٫تؿاقٝاال ازال اىل اثاض ٠ايؿهٛى ٚعسّ ايثكت ١بتني املتٛاطٓني ٖٚتص ٙا٫وتعاب ؾتاشا ناْتت ا٫وتعاب ايػٝاغت١ٝ
صازقَ ١ع ايؿعاضاال ٚاياعٗساال ؾٝجب عً ِٗٝإ خيطٛا باػا ٙتٓؿٝصٖا ٚاشا نتاْٛا َٗتاُني باملصتاحل ايعًٝتا ي٬قًتِٝ
ٚاٚضاع املٛاطٓني َٚػاكبٌ ػطب ١ا٫قً ِٝؾإ شيتو نتإ غتٝسؾعِٗ باػتا ٙايآتاظٍ عتٔ جتعَ ٤تٔ َطتايٝبِٗ ٚوتٌ
ا٫ظَاال ٚاملؿانٌ ٚبايااي ٞاىل اعاز ٠تؿع ٌٝايدلملإ.
ٚاْ٘ بػبب ايؿطاؽ ايٓاجِ عٔ عسّ ٚجٛز بطملإ قاَت وه ١َٛا٫قً ِٝباؽاش عسز َٔ اـطتٛاال َتٔ بٗٓٝتا تكًٝتٌ
ضٚاتب ٚاملدصصاال املاي ١ٝملٛظؿ ٞا٫قًٚ ِٝاي مت تٓعُٗٝا بكٛاْني ٚجيب تعسًٜتٗا بكتٛاْني صتازضَ ٠تٔ ايدلملتإ
ٚيهٔ اؿه ١َٛقاَت باكًًٗٝا بكطاض َٓؿطز ٚقاَت بؿطض ضتطا٥ب ٚضغت ّٛنتبرل ٠عًت ٢املتٛاطٓني ٚقاَتت بتاقذلاض
َبايؼ نبرل َٔ ٠اؾٗاال ايساخًٚ ١ٝاـاضجٚ ١ٝقاَت باياٛقٝع عً ٢عسز َٔ ايعكٛز ايٓؿطٝتٚ ١ايػاظٜت ١املؿتهٛى ؾٗٝتا
ٚقاَت باعط ٌٝعسز َٔ ايؿكطاال ٚاملٛاز ايكاْٚ ١ْٝٛاٜكاف ايعٌُ بٗا ٚقاَت بططز اضبعٚ ١ظضاٚ ٤إ اثتٓني َتٔ ايتٛظضا٤
قسَٛا اغاكا٫تِٗ ز ٕٚإ ٜاِ ع ٖصا املٛضٛع يف ايدلملإ ٚتٛقؿت جًػاال ايدلملإ.
ٚإ املاضطض ا َٔ ٍٚ٫اغاُطاض ٖص ٙاٚ٫ضاع ِٖ املٛاطٓني  َٔٚثتِ اياجطبت ١ايػٝاغتٚ ١ٝايعًُٝت ١ايساكطاطٝت ١يف
ا٫قًٚ ِٝاي ازال اىل تعط ٌٝامل٪غػاال ايؿطعٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيف ا٫قً.ِٝ
ٚإ اعضا ٤ايدلملإ اٜضا قس تضطضٚا ؾِٗ اعضا ٤يف ايدلملإ با٫غِ ؾكتط ز ٕٚإ ااضغتٛا َٗتاَِٗ ٚيهتٔ شيتو
نإ خاض ْطام اضازتِٗ ؾكس مت تعط ٌٝايدلملتإ ٜ٫ٚتاِ ايػتُاح شلتِ بتإ ااضغتٛا عًُتِٗ ٜٚتاِ اْاكتازِٖ َتٔ قبتٌ
املٛاطٓني ز ٕٚإ ٜاُهٓٛا َٔ ؾعٌ ا ٟؾ َٔٚ ٤ٞاجٌ ؽطٖ ٞص ٙاٚ٫ضاع ٚؽًصِٗ َتٔ املػتٚ٪ي ١ٝاملًكتا ٠عًت٢
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عاتكِٗ ٚاجياز كط شلتا َتٔ ا٫ؾضتٌ شلتِ ٚملصتًح ١املتٛاطٓني إ ٜكت 56 ّٛعضتٛا َتٔ اعضتا ٤ايدلملتإ باكتسِٜ
اغاكا٫تِٗ بٗسف اغكاط ايدلملإ ٚوً٘ بؿهٌ قاْٚ ْٞٛؾعً ٞز ٕٚاؿاج ١يعكس ا ٟاجاُاع يف ايٛقت ايص ٟمت َٓع عكس
اجاُاعاال ايدلملإ ٚيف شيو ايٛقت جيب عكس اْاداباال بطملاْ ١ٝز ٕٚاؿاج ١اىل َطغ َٔ ّٛضٝ٥ؼ ا٫قًٚ ِٝايتصَ ٟتٔ
ايٓاو ١ٝايكاْْٝٛتٜ٫ٚ ١ات٘ َٓاٗٝت ١بػتبب اغتاكاي ١اعضتا ٤ايدلملتإ ٚوتٌ ايدلملتإ ٚغتااٛج٘ مجٝتع ا٫وتعاب متٛ
اْ٫اداباال ز ٕٚاؿاج ١اىل َطغ َٔ ّٛضٝ٥ؼ ا٫قًٚ ِٝإ شيو عٌ ٖص ٙاملؿهً ١يس ٣ا٫وعاب ايػٝاغ.١ٝ
ٚبصيو ؾإ اعضا ٤ايدلملإ با٫ضاؾ ١اىل اجياز وٌ يًُؿهً ١اؿاي ١ٝؾاِْٗ ٜػجًَٛ ٕٛقـ َؿطف شلِ ٜٚادًصٕٛ
َٔ اْاكازاال املٛاطٓني بػبب َٛاقـ اوعابِٗ ٚاي ٜٓاُ ٕٛايٗٝا.
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الٍتائج

 -1إ َٛضٛع ض٥اغ ١ا٫قً ٖٞ ِٝايػبب ايطٝ٥ػ٫ ٞظَاال ا٫قً٫ٚ ِٝتعاٍ َعًك ١بس ٕٚوٌ.
 -2اْ٘ مت تعط ٌٝايدلملإ َٔ قبٌ اؿعب ايساكطاط ٞايهطزغااْٚ ٞإ ا٫وعاب ا٫ضبع ١ا٫خط ٣مل تادص ا ٟخطتٛاال جسٜت١
ٚعًُ٫ ١ٝعاز ٠تؿع.ً٘ٝ
 -3إ َٛاقـ َععِ اعضا ٤ايدلملإ ٚايهاٌ ايدلملاْ ١ٝكاًؿ َٔ ١ايٓاو ١ٝايٛاقع ١ٝعٔ َٛاقـ اوعابِٗ ؾاعضتا ٤ايدلملتإ
ٜطغب ٕٛيف اعاز ٠تؿع ٌٝايدلملإ.
 -4إ بطملإ ا٫قً ِٝمت تعط ً٘ٝبػبب َٛضٛع ض٥اغ ١ا٫قً َٔ ِٝايٓاو ١ٝايٛاقعٚ ١ٝوا ٢يف واي ١اجاُاع٘ ؾاْ٘ غتٛف يتٔ
ٜاُهٔ َٔ اصساض ا ٟقاْٚ ٕٛمماضغ ١ايسٚض ايطقاب ٞعً ٢ايػًط ١ايآؿٝصٚ ١ٜئ ٜاُهٔ َٔ املصازق ١عًَ ٢ؿطٚع املٛاظْت ١عًت٢
ايطغِ َٔ ا٫ظَ ١املايٚ ١ٝاي ٜعاَْٗٓ ٞا َٓص اضبع ١غٓٛاال.
 -5إ تعطٝتتٌ ايدلملتتإ ازال اىل تطاجتتع ايساكطاطٝتتٖٓٚ ١ايتتو عَ٬تتاال اغتتاؿٗاّ نتتثرل ٠وتت ٍٛايؿتتطع ١ٝايكاْْٝٛتت ١يف اقًتتِٝ
نطزغاإ عً ٢املػا ٣ٛايساخًٚ ٞايسٚي.ٞ
 -6إ تعط ٌٝايدلملإ از ٣اىل واي َٔ ١عسّ ايثك ١بايدلملإ باعاباضٖا اعً٪َ ٢غػ ١يف ا٫قًتٚ ِٝاْعتساّ ايثكت ١باياصتٜٛت
ٚاْ٫اداباال.
 -7إ تعط ٌٝايدلملإ نإ ي٘ اثاض غًبٚ ١ٝغ ١٦ٝعً ٢مجٝع ا٫جٗعٚ ٠امل٪غػاال اؿه ١َٝٛيف ا٫قً ِٝؾُث ٬ؾإ ْؿتاطاال
ٖ ١٦ٝوكٛم اْ٫ػإ ٚزٜٛإ ايطقاب ١٦ٖٝٚ ١ايٓعاَٖٚ ١ؿٛض ١ٝاْ٫اداباال َععُٗا َاٛقؿٚ ١يٝػت باملػا ٣ٛاملطًٛب.
 -8إ ايدلملإ ٚاشل٦ٝاال اي

تطًل عًٗٝا صؿ ١املػاكً ١غرل َػاكً َٔ ١ايٓاوٝت ١املايٝت ١عًت ٢ايتطغِ َتٔ اْٗتا مبٛجتب

ايكاَْ ٕٛػاكًٚ ١يهٔ َٔ ايٓاو ١ٝايٛاقع ١ٝؾاْٗا ؼصٌ عًَٛ ٢اظْاتٗا ٚضٚاتبٗا َٔ ٚظاض ٠املايٚ ١ٝاؿه.١َٛ
 -9إ تعط ٌٝايدلملإ ازال اىل مماضغ ١اؾعاٍ غرل قاْْٝٛتَ ١تٔ قبتٌ ايػتًط ١ايآؿٝصٜت ١ممتا از ٣اىل وتسٚق ثػتطاال ٚؾتطاؽ
قاْ ْٞٛيف بعو االا٫ال
 -10ؾإ ايدلملإ خ ٍ٬ايسٚض ٠املاض ١ٝمل ٜك َٛٛا باْ ٟؿتاطاال ضقابٝتٚ ١عتسّ عكتس ا ٟاجاُتاع َٗتِ ٚمل ٜكَٛتٛا باعتساز
اياكاضٜط وَ ٍٛؿاضٜع ايكٛاْني ٚمل ااضغٛا َٗاَِٗ بايؿهٌ املطًٛب ٚإ شيو وسق بػبب تعط ٌٝايدلملتإ نت ٕٛاْت٘ يف وايت١
تعط ٌٝايدلملإ ؾإ ايًجإ ٜ٫بك ٢شلا اٚ ٟجٛز نْٗٛا َطتبط ١بعٌُ ايدلملإ.
 -11إ عًُ ١ٝتصسٜط ايٓؿط ٖ ٞاوتس ٣اغتباب ا٫ظَتاال يف ايٛقتت ايتص ٟمتتت املصتازق ١عًت ٢قتاْ ٕٛصتٓسٚم ايعا٥تساال
ايٓؿطٚ ١ٝيهٔ تؿه ٌٝاالًؼ َٓٚح ايثك٫ ١عضا ٘٥يف ايدلملإ اَتط غترل ممهتٔ ٚإ غتبب عتسّ اخاٝتاض اعضتا ٤االًتؼ ٖتٛ
ايآاؾؼ بني ا٫وعاب ايػٝاغ ١ٝعً ٢وصصِٗ يف ٖصا االًؼ.
 -12اُٖاٍ ٚتُٗٝـ زٚض ايدلملإ َٔ قبٌ ا٫وعاب ايػٝاغ ١ٝو ٝمت تُٗٝـ قطاضاال ٚتصٛضاال ٚتٛصٝاتٗا.
 -13عسّ تٓؿٝص ايكٛاْني ٚايكطاضاال ٚاياٛصٝاال ايصازض َٔ ٠ايدلملإ َٔ قبٌ ايػًط ١ايآؿٝص١ٜ
 -14بطٚظ ايعسٜس َٔ ا٫ظَاال يف ا٫قً َٔ ِٝبٗٓٝا تٛقـ ايعًُ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝتعط ٌٝامل٪غػتاال ايؿتطعٚ ١ٝتعطٝتٌ ايدلملتإ
ٚايؿطاؽ ايكاْ ْٞٛبػبب ض٥اغ ١ا٫قًٚ ِٝاـطٛاال ايػترل ايكاْْٝٛت ١يًحهَٛتٚ ١اْاٗتاى ايكتٛاْني ٚا٫ظَت ١املايٝتٚ ١تتسٖٛض اٚ٫ضتاع
املعاؾ ١ٝيًُٛاطٓني ٚعسّ صطف ايطٚاتب ٚاي٬ؾؿاؾ ١ٝيف ايعا٥ساال ٚخصٛصتا ايعا٥تساال ايٓؿطٝتٚ ١ايػاظٜتٚ ١تتطانِ ايتس ٕٜٛعًت٢
اؿهٚ ١َٛعسّ انذلاق ايهاٌ ايػٝاغ ١ٝايطٝ٥ػٚ ١ٝعسّ ٚجٛز بطْاَج يسٚٚ ِٜٗقٛؾِٗ َهاٛيف اٜ٫س ٟػا ٙاملؿانٌ ٚا٫ظَاال.
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التوصيات
 -1جيب عً ٢اؿعب ايساكطاط ٞايهطزغااْ ٞإ ٜك ّٛباصحٝح اـطا ايص ٟاضتهبت٘ قبتٌ غتٓ ١نت ٕٛاْت٘ ٜٛ٫جتس اٟ
َدلض يبكا ٤ايدلملإ َعطَٓ ٬ص غْٓٚ ١صـ.
 -2اْ٘ جيب عً ٢وطن ١اياػٝرل إ تك ّٛباكس ِٜايآاظ٫ال عٔ َطايٝبٗتا ٚإ ؽطت ٛمت ٛا٫تؿتام َتٔ اجتٌ املصتاحل
ايعًٝا ي٬قًٚ ِٝاْٗاٚ ٤ؽؿٝـ ا٫ظَاال املداًك ١يف ا٫قً ِٝبػبب اْٗا اٜضا تكع عًت ٢عاتكٗتا جتعَ ٤تٔ َػتٚ٪ي ١ٝاٚ٫ضتاع
اؿاي ١ٝاي ٜعاَْٗٓ ٞا املٛاطٓني.
 -3إ ٜك ّٛا٫ؼاز ايٛط ايهطزغااْ ٞباظٗاض َٛقـ جسٚٚ ١ٜاضحٚ ١إ ٜتسخٌ ايػتاو ١بهتٌ قٛتت٘ ٚا٫باعتاز عتٔ
املٛاقـ املاصبصب ١ن ٕٛإ ا٫ؼاز ايٛط قازض عً ٢ايااثرل يف اٚ٫ضاع اشا ضغبت يف شيو ٚقاَت بآؿٝص تعٗساتٗا.
 -4عً ٢ا٫ؼاز ا٫غٚ َٞ٬اؾُاع ١ا٫غ ١َٝ٬إ ٜكَٛا با٫ع ٕ٬عٔ َٛاقؿُٗا بٛضٛح ٚإ ٜػاُعٛا اىل اصٛاال ناًِٗ
يف ايدلملإ ٚا٫باعاز عٔ اياصبصب يف املٛاقـ  ٚعٔ املصاحل اؿعب ١ٝايضٝك.١
 -5يف واي ١عسّ لاح ا ٟقاٚي ١ياؿع ٌٝايدلملإ قبٌ اْاٗا ٤ايسزٚض ايدلملاْ ١ٝاؿاي ١ٝباَهإ ْتٛاب ايدلملتإ تكتسِٜ
اغاكا٫تِٗ اؾُاعٚ ١ٝاي غا٪ز ٟاىل غكٛط ايدلملإ ٚوًٗا ٚاجطا ٤اْاداباال بطملاَْ ١ٝبهط.٠
 -6باَهإ ا٫ططاف ايػٝاغ ١ٝاعَ ٕ٬صاؿ ١عاَٚ ١وٌ اـ٬ؾاال ايػٝاغ ١ٝؾُٝا بّ.٘ٓٝ
 -7تؿه ٌٝوه ١َٛاْكاش ٚط يف ا٫قً ٖٞٚ ِٝاؾضٌ َٔ إ ٜاِ تؿعًٗٝا ايؿهٌ اؿاي ٞا ٚتؿكس ايؿطع.١ٝ
 -8إ اؿه ١َٛاي ٜاِ تؿهًٗٝا ٖ ٞملعاؾ ١ا٫ظَاال ٚاي تعاَْٗٓ ٞا ا٫قًٚ ِٝتكت ّٛبآعت ِٝع٬قاتٗتا ٚإ تعُتٌ
وٌ ا٫ظَ ١املايٚ ١ٝإ تعٌُ اص٬ح ْعاّ ايطٚاتب يف ا٫قًٚ ِٝإ متاضؽ ايؿؿاؾ ١ٝيف قطاع ايٓؿط ٚايعا٥ساال.
 -9جيب عً ٢ا٫ططاف ايػٝاغ ١ٝإ ٜاٛاؾكٛا وَ ٍٛؿطٚع ايسغاٛض ٚصٝاغَ ١ؿطٚع يسغاٛض جسٜس ٚاْكاش ا٫قًَٔ ِٝ
واي ١عسّ ٚٚجٛز زغاٛض ٚاْؿا ٤قهُ ١زغاٛض.١ٜ
 َٔ -10ثِ ايػع ٞاىل اجطاَ ٤صاؿ ١بني املٛاطٓني ٚايػًطٚ ١اعاز ٠تٛوٝس ايبٝتت ايهتطزٚ ٟإ ٜاهتاتـ املتٛاطٓني
ٚا٫وعاب يف ا٫قًٚ ِٝاجطا ٤ا٫غاؿاا ٤ايعاّ وَ ٍٛصرل ا٫قًٚ ِٝاعاز ٠املٓاطل املآاظع عًٗٝا اىل ا٫قًٚ ِٝإ ٜاِ تٓؿٝص َا
ٜكطضَٛ ٙاطٓٛا اقً ِٝنطزغاإ.
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املمحل ()1
ومخص ٌشاطات الربملاُ وٍذ بداية بدأ الدورة الربملاٌية الزابعة يف االقميي
()2017/2/28-2013/11/6
زقِ

ايعدد

ايعٓٛإ

1

عدد جًطاي ايربملإ

71

2

عدد فكساي ايعٌُ

200

3

عدد فكساي ايعٌُ  /املٓفر٠

117

4

عدد فكساي ايعٌُ  /ايب املٓفر٠

83

اجسا ٤ايكسا ٠٤االٚىل هلا َٓر بد ٤ايدٚز ٠ايربملاْ١ٝ

5

عدد َشازٜع ايكٛاْني ٚاييت

6

عدد ايكٛاْني املصادم عًٗٝا

18

7

عدد ايكسازاي املصادم عًٗٝا

7

8

عدد اعضا ٤جمًظ ايٛشزاٚ ٤اير ٜٔطايب اعضا ٤ايربملإ حبضٛزِٖ يف جًطاي ايربملإ

32

9

عدد اعضا ٤جمًظ ايٛشزاٚ ٤اير ٜٔطايب اعضا ٤ايربملإ حبضٛزِٖ يف جًطاي ايربملإ ٚقد حضسٚا

13

10

عدد اعضا ٤جمًظ ايٛشزاٚ ٤اير ٜٔطايب اعضا ٤ايربملإ حبضٛزِٖ يف جًطاي ايربملإ ٚمل حيضسٚا

19

11

عدد اعضا ٤جمًظ ايٛشزاٚ ٤اير ٜٔحضسٚا جًطاي ايربملإ بٓا٤ا عً ٢طًبِٗ

2

12

عدد اضتجٛاباي اعضا ٤جمًظ ايٛشزا ٤يف ايربملإ

0

13

عدد اجتُاع ايًجإ

402

14

عدد تكازٜس ايًجإ املهتٛب ١حَ ٍٛشازٜع ايكٛاْني َٓر بدا ١ٜايدٚز ٠ايربملاْ١ٝ

121

15

عدد تكازٜس ايًجإ ايب املهتٛب ١حَ ٍٛشازٜع ايكٛاْني َٓر بدا ١ٜايدٚز ٠ايربملاْ١ٝ

244

16

عدد االض ١ً٦املٛجٗ َٔ ١اعضا ٤ايربملإ يًحه١َٛ

443

17

عدد االض ١ً٦املٛجٗ َٔ ١اعضا ٤ايربملإ يًحهٚ ١َٛاييت

18

عدد االض ١ً٦املٛجٗ َٔ ١اعضا ٤ايربملإ يًحهٚ١َٛاييت مل ٜتِ ايسد عًٗٝا

132

19

عدد ايبٝاباي يف اجتُاعاي بسملإ االقًِٝ

970

ايسد عًٗٝا
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املمحل ()2
اخلطاب املزصن وَ قبن وعّد ثةى اىل الضيد ٌائب رئيط الربملاُ بّدف احلصوه عمى املعمووات

زقِ 155 :ايتازٜخ2016/12/8 :
اىل الضيدٌ /ائب رئيط بزملاُ اقميي نزدصتاُ
املوضوع /احلصوه عمى وعمووات
بعد ايتح١ٝ
عً ٢ض ٤ٛاالجتُاع َع ايطٝد ْا٥ب زٝ٥ظ بسملإ اقً ِٝنسدضتإ احملرتّ ٚاير ٟعكد ْ ،2016-12-4 ّٜٛسج ٛاملٛافك ١ع ٢تكددِٜ
املًعًَٛاي ٚاملشاز ايٗٝا يف اخلطاب بٗدف تُٓٚ ١ٝتطٜٛس ايتكازٜس َشسٚع زقاب ١بسملإ االقًٚ ِٝآْا ْشهس تعاْٚهِ ْٚثُٔ جٗدٛدنِ
املبرٚي ١يف جماٍ ايشفافٚ ١ٝممازض ١ايسقاب ١عً ٢املؤضطاي ايعاَ.١
املسفكاي
 -1اضتُاز ٠حَ ٍٛعًَٛاي عٔ ايًجإ َٓر بدا ١ٜايدٚز ٠ايسابع ١يًربملإ.
 -2تصٜٚدْا بٓطخ َٔ ١تكازٜس َٚتابعاي اعضا ٤ايربملإ ٚايًجإ َٓر .2016-9-1
ْ -3طخ َٔ ١مجٝع َشازٜع ايكسازاي يف ايدٚز ٠ايسابعٚ ١اييت ازضاهلا اىل ز٥اض ١ايربملإ.
ْ -4طخ َٔ ١االض ١ً٦املٛجٗ ١يًحه َٔ ١َٛقبٌ اعضا ٤ايربملإ خالٍ ايدٚز ٠ايسابع.١
َع جص ٌٜايشهس
الدنتور صزور عبدالزحَ عىز
رئيط وعّدي ثةى لمرتبية والتٍىية
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املمحل ()3
اخلطاب املزصن وَ قبن املديزية العاوة لديواُ الربملاُ واملوجّة اىل وعّد ثةى واليت اشارت فيّا اىل اٌّي غري
وضتعديَ لمتعاوُ وع املعّد يف دلاه تشويدٌا باملعمووات وجمىا تعّد بْ ٌائب رئيط الربملاُ

بسملإ اقً ِٝنسدضتإ
املدٜس ١ٜايعاَ ١يشؤ ٕٚايدٜٛإ
ايسقِ 143/5/2 :ايتازٜخ2017/1/24 :
اىل /وعّد ثةى
املوضوع /رد
زدا عً ٢خطابهِ املسقِ  155يف ٚ 2016-12-8بعد االجتُاع َع ايطٝد ْا٥ب زٝ٥ظ بسملإ اقً ِٝنسدضتإ َٚدٜس ١ٜشؤ ٕٚايربملدإ
ٚايًجإ يًتباحث ح ٍٛايطًباي املكدَٚ ١املشاز ايٗٝا اعالْ ،ٙبًبهِ باْ٘ املٛافكد ١عًد ٢ايٓكطد ١االٚىل َدٔ ٖدرا ايطًبدايٚ ،اْد٘
زفض ايطًب ايثاْٚ ٞايثايث ٚايسابع ..يًعًِ ٚاالطالع.
ِيوا ٌصزالديَ وصطفى
ٌائب وديز عاً ديواُ الربملاُ
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املمحل ()4
اخلطاب املزصن وَ قبن املديزية العاوة لديواُ بزملاُ االقميي اىل وعّد ثةى ويتي االشارة فيّا اىل عدً
اصتعدادِي لتشويد املٍظىة باملعمووات املطموبة واليت تعّد ٌائب رئيط الربملاُ بتشويد املٍظىة بّا

بسملإ اقً ِٝنسدضتإ
املدٜس ١ٜايعاَ ١يشؤ ٕٚايدٜٛإ
ايسقِ 452/4/4 :ايتازٜخ2017/2/24 :
اىل /وعّد ثةى
املوضوع  /احلصوه عمى املعمووات
زدا عً ٢خطابهِ املسقِ  155يف 2016 -12-8
ٚاضتٓادا خلطابٓا املسقِ  143-5-2يف ٚ 2017-1-24بعد االجتُداع َدع ايطدٝد ْا٥دب ز٥دٝظ بسملدإ اقًد ِٝنسدضدتإ َٚدٜسٜد ١شدؤٕٚ
ايربملإ ٚايًجإ َٚدٜس شؤ ٕٚايًجإْ ،بًبهِ باْ٘ جيب عًدَٓ ٢عُدتهِ االعتُداد عًد ٢املٛقدع االيهرتْٚد ٞيًربملدإ يف حصدٛهلا عًد٢
املعًَٛايٚ ،اْ٘ اضتٓادا يًٓعاّ ايداخً ٞيًربملإ ٚاير ٟالٜطُح ال ٟجٗ ١مبُازض ١ايعٌُ ايسقاب ،ٞيًعًِ ٚاالطالع.
ِيوا ٌصزالديَ وصطفى
ٌائب وديز عاً ديواُ الربملاُ
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التقرير السابع ملعهد ثةي
مراقبة وتقييم عمل برملان اقليم كردستان العراق

